
Код от 
информационната 
система на ЛЗ 

Наименование на услугата Цена, 
заплащана от: 

Пациент - 
/здравно 
неосигурени/ 

  Отделение:Урология   

62490 Болнично консервативно лечение на неусложнено 
инфекциозно заболяване на пикочополовата система - 
голям обем 

900.00 

62487 Болнично консерватилно лечение на неусложнено 
инфекциозно заболяване на пикочополовата система - 
малък обем 

500.00 

9145 Вазектомия 1,000.00 

9164 Възстановяване на уретра 1,900.00 

9153 Диагностична уретроцистоскопия 300.00 

9155 Дилатация на уретрата 450.00 

59156 Дневен стационар 100.00 

49737 Екстракорпорална литотрипсия 500.00 

69764 Екстракция на сперматозоиди за инвитро инсеминация 1,000.00 

9144 Ексцизии на лезии /епидидим/скротум 700.00 

9151 Ексцизия на единични кондиломи и/или френулотомия 700.00 

9141 Ексцизия на кисти на епидидима 750.00 

9152 Ексцизия на множество кондиломи и/или френулотомия 700.00 

40586 запис на диск от операция 30.00 

9130 Затворена ендоскопска биопсия на уретер 980.00 

9124 Консервативно лечение на продължителна бъбречна 
колика 

280.00 

9369 Лазерна хирургия на простата - голям обем над 40 куб.м. 4,800.00 

9368 Лазерна хирургия на простата - малък обем до 40 куб.см. 3,500.00 

38127 Лапароскопска аденомектомия 5,000.00 

55190 Лапароскопска варикоцелектомия 2,000.00 

9179 Лапароскопска радикална простатовезикулектомия 6,950.00 

69779 Лапароскопско лечение на доброкачествени бъбречни 
новообразувания 

2,800.00 

36233 Леглоден в отделение 100.00 

67084 Леглоден придружител 50.00 

69775 Нефректомия, при афункция 2,900.00 

69776 Нефректомия, при туморни новообразувания 3,500.00 

36264 Нощувка 100.00 

36265 Нощувка 100.00 

69772 Оперативна процедура 400.00 

9170 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден 
обем и сложност 

1,850.00 

9134 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със 
голям обем и сложност 

3,500.00 



9135 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със 
среден обем и сложност 

1,660.00 

9142 Операции при фимоза с адхезии, инфектирано хидроцеле и 
варикоцеле, с ингвинален достъп 

900.00 

9139 Операции при фимоза, хидроцеле, варикоцеле 900.00 

69771 Орхиепидидимектомия, със скротален достъп 900.00 

9147 Орхиепидидимфуникулектомия при тумори или 
абсцедиращ процес 

1,200.00 

9149 Орхипексия 900.00 

9173 Орхит, епидидимит без абсцес, консервативно лечение 500.00 

9171 Остър простатит, консервативно лечение 500.00 

69773 Отворени оперативни интервенции на пикочния мехур и 
уретера 

2,500.00 

69788 Перкутанна нефростомия, двустранно, под УЗД и/или 
Рентгенов контрол 

2,200.00 

65697 Перкутанна нефростомия, едностранно, под УЗД и/или 
Рентгенов контрол 

1,800.00 

69777 Пиелоуретеропластика и/или нефропексия 2,500.00 

9368-1 Поставяне/Смяна на стенд 980.00 

69769 Простатна, тру-кът, биопсия, под УЗД контрол 700.00 

69774 Радикална простатовезикулектомия със супрапубичен 
достъп 

4,500.00 

9137 Реконструктивни оперативни интервенции на пикочо-
половата система 

4,500.00 

36311 Реоперация 200.00 

69786 Смяна на нефростома под УЗД и Рентгенов контрол 1,100.00 

69787 Смяна на нефростома под УЗД и Рентгенов контрол, 
двустранно 

1,300.00 

69481 Стационарни грижи и хемотрансфузия за ден 450.00 

62494 Стационарно грижи за диагностични и терапевтични 
процедура/еднодневен пакет/ 

300.00 

69770 Супрапубична аденомектомия 3,000.00 

9140 Трансуретерална, тру-кът, биопсия на простата 700.00 

9126 Трансуретерално отстраняване на обструкция от уретер или 
бъбречно легенче 

1,400.00 

9289 Трансуретрална простатектомия голяма по обем 1,700.00 

69765 Трансуретрално имплантиране на Уролон при стрес 
инконтиненция 

600.00 

67156 Трансуретрално инжектиране на субстанция в уретрата 
чрез цистоскопия 

900.00 

9154 Трансуретрално почистване на пик. мехур 1,000.00 

50294 Ту Тур на  пикочен мехур голям обем, на Ту повече от един 
или над 2 см 

2,000.00 

50292 Ту Тур на пикочен мехур малък обем, на Ту единичен или 
до 2 см 

1,500.00 

69790 Тур инцизия на мехурна шийка 1,300.00 

50252 Тур Пе - голям обем 2,000.00 

50251 Тур Пе - малък обем 1,700.00 



9132 Ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни 1,180.00 

9131 Уретерна катетеризация 980.00 

9127 Уретерна меатотомия 1,180.00 

69784 Уретерореноскопия с холмиум лазер, деструкция на камък 
до 1 см 

1,400.00 

69785 Уретерореноскопия с холмиум лазер, деструкция на камък 
над 1 см 

1,600.00 

69783 Уретерореноскопия, диагностична или с поставяне на стент 1,100.00 

69782 Уретерореноскопия, диагностична, с биопсия на уретер 1,300.00 

9129 Уретероскопия 1,180.00 

9128 Уретеротомия 1,180.00 

69766 Уретроцистоскопия с екстракция на стент 400.00 

69767 Уретроцистоскопия с фиксиране или смяна на стент 900.00 

69768 Уретроцистоскопия с фиксиране или смяна на стент, 
двустранно 

1,100.00 

9158 Уретрална меатомия 750.00 

50304 Уретротомия интерна класическа 750.00 

50306 Уретротомия интерна класическа, лазер 1,500.00 

9156 Уретротомия на неусложнена, единична стректура 850.00 

9157 Уретротомия на повече от една стриктура, усложнена 900.00 

50250 Флексибилна уретроцистоскопия 200.00 

40705 Френулотомия 200.00 

9251 Хистологично изследване  100.00 

9160 Цистоскопия при хеморагия 750.00 

9163 Шев на разкъсване на пикочен мехур 1,900.00 

77724 Ампутация на пенис 1,160.00 

7773 Апликация на уретровезикално съединяване 900.00 

77707 Аспирация на тестис  850.00 

77730 Биопсия на периренална или перивезикална тъкан 1,160.00 

77726 Везикостомия 1,160.00 

77719 Везико-уретеро-вагинална фистулектомия 850.00 

77721 Възстановяване при друга фистула на пикочен мехур 2,600.00 

77723 Възстановяване при мехурна екстрофия 2,600.00 

77751 Дилатация на уретра 850.00 

77729 Друга инцизия на перивезикална тъкан 1,160.00 

77740 Друга реконструкция на уретра 1,700.00 

77753 Друга трансуретрална деструкция на простатна тъкан чрез 
друга термотерапия 

850.00 

77725 Друга цистотомия 1,160.00 

77717 Други операции на корда сперматика, епидидим и ваз 
деференс 

850.00 

77709 Други операции на тестиси 850.00 

77735 Други операции на уретра или периуретрална тъкан  900.00 

77714 Друго възстановяване на ваз деференс и епидидим 850.00 

77746 Друго възстановяване на пенис  1,700.00 

77741 Друго възстановяване на уретра 1,700.00 



77742 Друго възстановяване на уретра 1,700.00 

77710 ЕКСЦИЗИЯ НА КИСТА НА ЕПИДИДИМ  850.00 

77733 Ексцизия на перипростатна тъкан  1,160.00 

77749 Ендоскопска ексцизия или деструкция на лезия или тъкан 
на уретра 

850.00 

77711 ЕПИДИДИМЕКТОМИЯ 850.00 

77712 Епидидимовазостомия 850.00 

77715 Епидидимотомия 850.00 

77728 Затваряне на цистостомия 1,160.00 

77734 Имплантация на артифициален уретрален сфинктер (AUS)  900.00 

77739 Инжектиране на имплантант в уретра и/или шийка на 
пикочен мехур 

900.00 

77708 Инжекция на лечебна субстанция в тестис 850.00 

77707 Инсерция на тестисна протеза 850.00 

77716 Инцизия на корда сперматика  850.00 

77718 Инцизия на пенис 850.00 

77732 Инцизия на перипростатна тъкан  1,160.00 

77743 Конструкция (изграждане) на пенис 1,700.00 

77738 Операция на леваторния мускул за уретровезикална 
суспензия 

900.00 

77750 Освобождаване на уретрална стриктура 850.00 

77720 Отворена ексцизия или деструкция на други тъкани или 
лезии на пикочен мехур 

2,600.00 

77713 Отстраняване на лигатура на ваз деференс 850.00 

77737 Парауретрална суспензия 900.00 

77727 Ревизия или затваряне на везикостомия 1,160.00 

77744 Реконструкция на пенис 1,700.00 

77745 Реплантация на пенис  1,700.00 

77731 Смяна на цистостомна тръба - оперативно 1,160.00 

77752 Спиране на (постоперативна) хеморагия на простатата 850.00 

77747 Трансуретрално почистване на пикочния мехур 850.00 

77748 Уретрална меатотомия 850.00 

77706 Шев на разкъсване на тестис 850.00 

      

  Допълнителни услуги, по избор на пациента, съгласно 
Наредба за осъществяване правото на достъп 

  

39921 ВИП пакет за Тулиум лазерна хирургия - простата - малък 
обем 

2,500.00 

67154 Избор на екип 900.00 

37741 Избор на екип за TUR  на простата над 40 куб. см. 900.00 

9308 Избор на екип за TUR на простата до 40 куб.см. 700.00 

65761 Избор на екип за TUR  на пикочен мехур, на повече от един 
тумор под 2 см 

700.00 

69760 Избор на екип за нефректомия, при афункция или Туморно 
новообразувание 

900.00 

69762 Избор на екип за отворени оперативни интервенции на 
пик. мехур и уретера 

900.00 



65691 Избор на екип за перкутанна нефростомия, двустранно, 
под УЗД и/или рентгенов контрол 

800.00 

69763 Избор на екип за реконструктивни оперативни 
интервенции на пикочо-половата система 

900.00 

65689 Избор на екип за смяна на нефростома, двустранно, под 
УЗД и Рентгенов контрол 

600.00 

69761 Избор на екип за супрапубична аденомектомия 900.00 

65678 Избор на екип за уретерореноскопия с холмиум лазер, 
деструкция на камък до 1 см 

600.00 

65684 Избор на екип за уретерореноскопия с холмиум лазер, 
деструкция на камък над 1 см 

800.00 

69759 Избор на екип за уретерореноскопия, диагностична, с 
биопсия на уретер 

600.00 

65759 Избор на екип за холмиум лазер на камъни в пикочен 
мехур над 2 см / над 2 бр. 

800.00 

65763 Избор на екип орхиепидидимфуниколектомия при Ту или 
абсцедиращ процес 

600.00 

9708 Избор на индивидуален пост санитарка 50.00 

9707 Избор на индивидуален пост сестра/акушерка 100.00 

9309 Избор на лекар  за TUR  на пикочен мехур на единичен 
тумор до 2 см. 

500.00 

69756 Избор на лекар за ТУР инцизия на мехурна шийка 500.00 

43319 Избор на лекар за екстракорпорална литотрипсия 200.00 

65752 Избор на лекар за ексцизия на единични кондиломи и/или 
френулотомия 

200.00 

9302 Избор на лекар за ексцизия на множествени кондиломи 
и/или френулотомия 

250.00 

39900 Избор на лекар за малка оперативна процедура 200.00 

69751 Избор на лекар за операции при фимоза с адхезии, 
инфектирано хидро- и варикоцеле, ингв достъп 

400.00 

9303 Избор на лекар за операция при фимоза, варикоцеле, 
хидроцеле 

300.00 

69735 Избор на лекар за орхиепидидимектомия, със скротален 
достъп 

400.00 

69757 Избор на лекар за перкутанна нефростомия, едностранно, 
под УЗД и/или рентгенов контрол 

500.00 

65685 Избор на лекар за смяна на нефростома под УЗД и 
Рентгенов контрол 

400.00 

9301 Избор на лекар за тру-кът простатна биопсия 200.00 

69758 Избор на лекар за уретерореноскопия, диагностична или с 
поставяне на стент 

400.00 

69749 Избор на лекар за уретроцистоскопия с екстракция на стент 250.00 

69748 Избор на лекар за уретроцистоскопия с фиксиране или 
смяна на стент 

300.00 

69746 Избор на лекар за уретроцистоскопия с фиксиране или 
смяна на стент,  двустранно 

400.00 

9304 Избор на лекар за уретротомия на неусложнена стриктура 350.00 

9305 Избор на лекар за уретротомия на повече от една 
стриктура, усложнена 

400.00 



9300 Избор на лекар за френулотомия 150.00 

65756 Избор на лекар за холмиум лазер на камъни в пикочен 
мехур до 2 см / до 2 бр. 

500.00 

69698 Избор на стая 100.00 

9709 Кетъринг хранене 80.00 

69743 Меню за хранене по избор /хирургия на простатата/, 
съобразено с лечебно-диетичния режим 

400.00 

69605 Меню за хранене по избор, съобразено с лечебно-
диетичния режим 

200.00 

66611 Пакет подобрени битови условия - за един леглоден 250.00 

 


