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С П Р А В К А 

 

За акредитирани лечебни заведения към 12.06.2014 г. 

 

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

Акредитационна оценка 

за цялостната дейност на 

лечебното заведение 

по Наредба № 18/2005 

Акредитационна оценка за 

отделните дейности на 

лечебното заведение 

по Наредба № 18/2005 

Възможностите на лечебното 

заведение за обучение на 

студенти и специализанти по 

Наредба № 18/2005 г. 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение – Търговище” АД, 

гр. Търговище 

РД-01-155/11.11.2013 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Първо вътрешно отделение - 

„отлична” за срок от пет години; 

-Второ вътрешно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по педиатрия – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по инфекциозни 

болести – „много добра” за срок 

от четири години; 

-Отделение по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по акушерство и 

гинекология – „отлична” за срок 

от пет години; 

-Отделение по неонатология – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за 

срок от пет години; 

-Отделение по очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

-за практическо обучение 

(учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен 

„магистър”– „много добра” за 

срок от четири години; 

-за преддипломен стаж (учебна 

практика и преддипломен стаж) 

на студенти по професионално 

направление „Обществено 

здраве” на образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „много 

добра” за срок от четири 

години; 

-за практическо обучение 

(учебна практика и 
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-Отделение по УНГ – „много 

добра” за срок от четири 

години; 

-Отделение по урология – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” 

за срок от пет години; 

-Отделение по кожни и 

венерически болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по психиатрия – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по спешна медицина 

– „отлична” за срок от пет 

години; 

-Отделение по образна 

диагностика – „отлична” за срок 

от пет години; 

-Отделение по хемодиализа – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок 

от пет години; 

-Клинична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Микробиологична и 

преддипломен стаж) на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и 

„акушерка” - „отлична” за срок 

от пет години; 

-за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Акушерство и 

гинекология; Анестезиология и 

интензивно лечение; Вътрешни 

болести; Инфекциозни болести; 

Клинична лаборатория; Кожни и 

венерически болести; 

Микробиология; Нервни 

болести; Неонатология; Образна 

диагностика; Ортопедия и 

травматология; очни болести; 

Педиатрия; Психиатрия; УНГ 

болести; Урология; Хирургия – 

„много добра” за срок от четири 

години. 

- за следдипломно обучение за 

лица с образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” или 

„професионален бакалавър” от 

професионално направление 

„Здравни грижи” за 
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паразитологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по клинична 

патология – „отлична” за срок 

от пет години; 

-Отделение по съдебна 

медицина – „отлична” за срок от 

пет години; 

-Болнична аптека – „отлична” за 

срок от пет години; 

-Централна стерилизация – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Административно-стопански 

отдел – „отлична” за срок от пет 

години. 

придобиване на специалност: 

Анестезиология и интензивни 

грижи (за медицински сестри и 

акушерки), Болнична хигиена 

/превенция и контрол на 

инфекциите/, Операционна и 

превързочна техника (за 

медицински сестри и акушерки) 

-  „много добра” за срок от 

четири години. 

 

„Диагностично-консултативен 

център II” ЕООД, гр. Пловдив 

РД-01-154/11.11.2013 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

  

„Многопрофилна болница за 

активно лечение – Каспела” ЕООД, 

гр. Пловдив 

РД-01-153/11.11.2013 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Отделение по нервни болести- 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по 

гастроентерология– „отлична” 

за срок от пет години; 

-Отделение по ревматология– 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по ендокринология 

и болести на обмяната– 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по нефрология с 

диализно лечение– „отлична” за 

срок от пет години; 

-Отделение по анестезиология и 

- за практическо обучение 

(учебна практика след шести и 

осми семестър и преддипломен 

стаж) на студенти по 

професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен 

„магистър” по специалността 

„медицина”- „отлична” за срок 

от пет години; 

-за практическо обучение 

(учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти 

от професионално направление 
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интензивно лечение– „отлична” 

за срок от пет години; 

-Отделение по хирургия с 

дейност по пластично-

възстановителна и естетична 

хирургия– „отлична” за срок от 

пет години; 

-Отделение по урология– 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по ортопедия и 

травматология– „отлична” за 

срок от пет години; 

-Отделение по ушно-носно-

гърлени болести– „отлична” за 

срок от пет години; 

-Отделение по спешна 

медицина– „отлична” за срок от 

пет години; 

-Отделение по физикална 

терапия и рехабилитационна 

медицина– „отлична” за срок от 

пет години; 

-Отделение по образна 

диагностика– „отлична” за срок 

от пет години; 

-Отделение по обща и клинична 

патология– „отлична” за срок от 

пет години; 

-Клинична лаборатория– 

„отлична” за срок от пет години; 

-Микробиологична 

лаборатория– „отлична” за срок 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалност 

„медицинска сестра”- „отлична” 

за срок от пет години; 

-за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Анестезиология 

и интензивно лечение; 

Гастроентерология; 

Ендокринология и болести на 

обмяната; Клинична 

лаборатория; Микробиология; 

Нервни болести; Нефрология; 

Образна диагностика, Обща и 

клинична патология; Ортопедия 

и травматология; Пластична и 

възстановителна хирургия; 

Ревматология; Урология; Ушно-

носно-гърлени болести; 

Хирургия - „отлична” за срок от 

пет години.  
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от пет години; 

-Административно-стопански 

блок– „отлична” за срок от пет 

години; 

-Болнична аптека– „отлична” за 

срок от пет години; 

Централна стерилизация– 

„отлична” за срок от пет години; 

„Виена Ин Витро Медицински 

център” ЕООД, гр. София 

РД-01-156/11.11.2013 г. 

Отлична за срок от една 

година 

  

ЕТ „АИППМП-ЮГ” д-р Виолета 

Георгиева” гр. Варна 

РД-01-157/11.11.2013 г.  

  отлична за срок от 5 години за 

практическо обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Обща 

медицина”  

„Специализирана болница за 

активно лечение по кардиология” 

ЕАД, гр. Варна 

РД-01 158/11.11.2013 г. 

 

Отлична за срок от пет 

години 

 отделение по обща кардиология 

– мн.добра за срок от 4 години; 

отделение по интензивна 

кардиология - мн.добра за срок 

от 4 години; 

отделение по инвазивна 

кардиология - мн.добра за срок 

от 4 години; 

отделение по неинвазивна 

кардиология – отлична за срок 

от 5 години; 

клинична лаборатория – 

първоначална акредитация – 

отлична за срок от 1 година; 

Административно-стопански 

блок – отлична за срок от 5 

За практическо обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Кардиология” – 

мн.добра за срок от 4 години 
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години. 

 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение – д-р Братан 

Шукеров” АД, гр. Смолян 

РД-01-159/11.11.2013 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

 Отделение по  вътрешни 

болести с дейности по вътрешни 

болести, пневмология и фтизиатрия, 

ревматология, гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

 Ендокринологично 

отделение – „отлична” за срок от 

пет години; 

 Кардиологично отделение – 

отлична за срок от пет години; 

 Хирургично отделение – 

мн.добра за срок от четири години; 

 

 Ортопедо-травматологично 

отделение – отлична за срок от пет 

години; 

 

 Урологично отделение – 

мн. добра за срок от четири години; 

 

 Педиатрично отделение – 

отлична за срок от пет години; 

 

 Неонатологично отделение 

– отлична за срок от пет години; 

 

 Инфекциозно отделение – 

отлична за срок от пет години; 

 

 Акушеро-гинекологично 

отделение  – много добра  за срок от 

четири години;  

- За практическо обучение 

/учебни практики и 

преддипломен стаж/ на 

студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-

квалификационна степен 

„магистър” – отлична за срок от 

5 години; 

- За следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Акушерство и гинекология; 

Анестезиология и интензивно 

лечение; Вътрешни болести; 

Педиатрия; Ендокринология и 

болести на обмяната; 

Инфекциозни болести; 

Кардиология; Клинична 

лаборатория; Микробиология; 

Нервни болести; Образна 

диагностика; Ортопедия и 

травматология; Хирургия; 

Ушно-носно-гърлени болести; 

Урология – отлична за срок от 

пет  години. 
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 Неврологично отделение – 

мн.добра за срок от четири години; 

 Очно отделение – мн.добра 

за срок от четири години; 

 Отделение на УНГ болести 

– отлична за срок от пет години; 

 Отделение по 

анестезиология и интензивно 

лечение – отлична за срок от пет 

години; 

 Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – мн. 

добра за срок от четири години; 

 Отделение по диализно 

лечение – отлична за срок от пет 

години; 

 Спешно отделение – 

мн.добра за срок от четири години; 

 Отделение по 

трансфузионна хематология – 

„отлична” за срок от пет години; 

 Отделение по клинична 

патология с дейност и по 

медицинска специалност съдебна 

медицина  – много добра за срок от 

четири години; 

 Клинична лаборатория – 

отлична за срок от пет години; 

 Микробиологична 

лаборатория с дейност и по 

туберкулоза – отлична за срок от 

пет години; 

 Образна диагностика – 

отлична за срок от пет години; 
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 Болнична аптека – отлична 

за срок от пет години; 

 Централна стерилизация – 

отлична за срок от пет години; 

 Административно-

стопански отдел – отлична за срок 

от пет години. 

 

„Специализирана болница за 

активно лечение по кардиология 

Кардиолайф” ООД, гр. Варна 

РД-01-160/11.11.2013 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

Отделение по кардиология – 

мн.добра за срок от четири 

години 

За практическо обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Кардиология” – 

мн.добра за срок от четири 

години 

„Самостоятелна медико-

диагностична лаборатория – 

Рамус” ООД, гр. София 

РД-01-161/11.11.2013 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

  

ЕТ „Амбулатория за индивидуална 

практика за първична медицинска 

помощ – Павлинка Герова”, гр. 

Варна 

РД-01-175/25.11.2013 г. 

  За практическо обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Обща 

медицина” – отлична за срок от 

пет години 

ЕТ „Индивидуална практика за 

първична медицинска помощ – 

лекарски кабинет д-р Христо 

Попов” гр. Свищов 

РД-01-176/25.11.2013 г. 

  За практическо обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Обща 

медицина” – отлична за срок от 

пет години 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

СОФИЯМЕД” ООД, гр. София 

РД-01-174/25.11.2013 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

 

 Отделение по акушерство и 

гинекология с дейност по 

неонатология – отлична за срок от 

пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение - отлична за за 

-За практическо обучение 

/учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно 

квалификационна степен 
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срок от пет години;  

Отделение по гастроентерология -

отлична за срок от пет  години;  

 Отделение по  кардиология -

отлична за срок от пет години; 

 Отделение по неврология -отлична 

за срок от пет години; 

 Отделение по ревматология- 

отлична за  срок от пет години. 

Отделение по неврохирургия- 

отлична за срок от пет години.  

Отделение по ортопедия и 

травматология - отлична за  срок от 

пет години.   

Отделение по хирургия – отлична за 

срок от пет  години.   

 Отделение по урология - отлична за 

срок от пет години. 

Отделение по артроскопска 

травматология-отлична за срок от 

пет  години; 

Спешно отделение –отлична за  

срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология – отлична  за срок от пет 

години; 

Болнична аптека –отлична  за  срок 

от пет години; 

Централна стерилизация- отлична за  

срок от пет  години; 

 Административно-стопански блок- 

отлична  за срок от пет години; 

 

„магистър” – отлична за срок от 

пет години; 

 

-За практическо обучение 

/учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра”- отлична за 

срок от пет години; 

 

-за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, 

Гастроентерология, 

Кардиология, Неврохирургия, 

Нервни болести, Обща и 

клинична патология, Ортопедия 

и травматология, Ревматология, 

Хирургия и Урология – отлична 

за срок от пет години 

„Специализирана болница за 

активно лечение по очни болести 

Отлична за срок от пет 

години 

Отделение по очни болести – 

отлична за срок от пет  години; 

За практическо обучение / 

учебна практика и 
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„Зора””ООД гр. София 

РД-01-208/12.12.2013 г. 

 Административно стопански 

блок – отлична за срок от пет 

години; 

 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно 

квалификационна степен 

„магистър” – отлична за срок от 

пет години; 

-За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Очни болести” 

– отлична за срок от пет години. 

„Специализирана болница за 

рехабилитация по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

Димина” ООД, с. Вонеща вода, 

общ. Велико Търново 

РД-01-207/12.12.2013 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина-

отлична за срок от пет години; 

-Административно-стопански 

блок – отлична за срок от пет  

години 

 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение – Силистра” АД, 

гр. Силистра 

РД-17-20/18.02.2014 г. 

  За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Клинична 

лаборатория, Микробиология, 

Очни болести, Трансфузионна 

хематология, Урология, Ушно-

носно-гърлени болести- 

мн.добра за срок от четири 

години. 

 „Многопрофилна болница за 

активно лечение и спешна 

медицина Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. 

София 

РД-17-24/18.02.2014 г. 

  За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Съдова 

хирургия” – отлична за срок от 

пет години 

„Амбулатория за специализирана 

медицинска помощ-Медицински 

Отлична за срок от пет 

години 
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център София 2000” ООД, гр. 

София 

РД-17-23/18.02.2014 г. 

„Специализирана болница за 

активно лечение по физикална и 

рехабилитационна 

медицина”Медика”” ООД, гр. Русе 

РД-17-22/18.02.2014 г. 

 

Отлична за срок от пет 

години 

-отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина за 

деца – отлична за срок от пет 

години; 

- отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина за 

възрастни – отлична за срок от 

пет години; 

-Административно-стопански 

блок-отлична за срок от пет 

години. 

 

„Специализирана болница за 

активно лечение по кардиология” 

ЕАД, гр. Плевен 

РД-17-18/18.02.2014 г. 

Отлична за срок от  пет 

години 

Отделение по кардиология – 

мн.добра за срок от четири години; 

-отделение за интензивно лечение  

– мн.добра за срок от четири 

години; 

-отделение по инвазивна 

кардиология  и кардиостимулация  

мн.добра за срок от четири години 

-отделение за функционална 

диагностика по кардиология- 

отлична за срок от пет години; 

-клинична лаборатория – отлична 

за срок от пет години; 

-Административно-стопански блок- 

отлична за  срок от пет години 

 

-За практическо обучение / 

учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно 

квалификационна степен 

„магистър” по специалността 

„Медицина” – отлична за срок 

от пет години; 

- За практическо обучение 

/учебни практики и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалността 

„медицински лаборант” и 
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„рехабилитатор”- отлична за 

срок от  пет години; 

- За практическо обучение 

/учебни практики и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” и 

„акушерка”- отлична за срок от 

пет години; 

- За преддипломен стаж на 

студенти от професионално 

направление „Обществено 

здраве” на образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравни грижи” – мн. добра за 

срок от четири години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Кардиология” – 

отлична за срок от пет години. 

„Специализирана болница за 

активно лечение по кардиология 

Ямбол” ЕАД, гр. Ямбол 

РД-17-19/18.02.2014 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

Отделение по обща кардиология – 

мн.добра за срок от четири години; 

-отделение по интензивна 

кардиология – мн.добра за срок от 

четири години; 

-отделение по инвазивна 

кардиология и кардиостимулация – 

За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Кардиология” – 

мн.добра за срок от четири 

години 
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мн.добра за  срок от четири години 

-отделение по неинвазивна 

кардиология – отлична за срок от 

пет години; 

-клинична лаборатория – отлична 

за срок от пет години; 

-Административно-стопански блок- 

отлична за срок от пет години 

 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение – Пазарджик” АД, 

гр. Пазарджик 

РД-17-21/18.02.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

 Отделение по 

анестезиология и интензиво лечение  

– мн.добра за  срок от четири 

години 

 Първо вътрешно отделение 

с дейност по гастроентерология 

нефрология и ендокринология и 

болести на обмяната мн.добра за 

срок от четири години; 

 Второ вътрешно отделение 

с дейност по пневмология и 

фтизиатрия и клинична хематология 

– мн.добра за срок от четири 

години; 

 Отделение по кардиология 

с дейност по инвазивна кардиология 

– отлична за срок от пет години; 

 Отделение по нервни 

болести – отлична за срок от пет 

години; 

 Отделение по неонатология 

отлична за срок от пет години; 

 Отделение по акушерство и 

гинекология – мн.добра за срок от 

четири години; 

 Отделение по 

- За практическо обучение 

/учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„професионален бакалавър” по 

специалността „медицински 

лаборант”- мн.добра за срок от 

четири години години; 

- За практическо обучение 

/учебни практики и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” и 

„акушерка”- мн.добра за срок от 

четири  години; 

- За преддипломен стаж на 

студенти от професионално 
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неврохирургия – отлична за срок от 

пет години; 

 Отделение по ортопедия и 

травматология – отлична за срок от 

пет години; 

 Отделение по очни болести 

– отлична за срок от пет години; 

 Отделение по урология 

отлична за срок от пет години; 

 Отделение по УНГ отлична 

за срок от пет години; 

 Отделение по хирургия – 

отлична за срок от пет години; 

 Инфекциозно отделение – 

отлична за срок от пет години; 

 Първо педиатрично 

отделение – мн.добра за срок от 

четири години; 

 Второ педиатрично 

отделение – мн.добра за срок от 

четири години; 

 Кожно венерологично 

отделение - отлична за срок от пет 

години; 

 Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация – отлична 

за срок от пет години; 

 Нефрологично отделение с 

диализна структура – отлична за 

срок от пет години; 

 Спешно отделение отлична 

за срок от пет години; 

 Отделение по образна 

диагностика – отлична за срок от 

направление „Обществено 

здраве” на образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” и/или „магистър” 

по специалността „Управление 

на здравни грижи” – мн. добра 

за срок от четири години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Ендокринология и 

болести на обмяната, 

Кардиология, Нервни болести, 

Обща и клинична патология, 

Ортопедия и травматология, 

Урология, Инфекциозни 

болести, Кожни и венерически 

болести, Клинична лаборатория, 

Микробиология, Нефрология, 

Образна диагностика, Очни 

болести, Педиатрия, Спешна 

медицина, Съдебна медицина, 

Урология, Ушно-носно-гърлени 

болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия- отлична за срок от 

пет години. 
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пет години; 

 Отделение по 

трансфузионна хематология 

отлична за срок от пет години; 

 Клинична лаборатория – 

отлична за срок от пет години; 

 Микробиологична 

лаборатория – отлична за срок от 

пет години; 

 Вирусологична лаборатория 

– мн.добра за срок от четири 

години; 

 Отделение по съдебна 

медицина – отлична за срок от пет 

години; 

 Отделение по обща и 

клинична патология отлична за срок 

от пет години; 

 Административно 

стопански блок – отлична за срок от 

пет години; 

 Централна стерилизация – 

отлична за срок от пет години; 

 Болнична аптека – отлична 

за срок от пет години. 

 

„Първа многопрофилна болница за 

активно лечение – София” ЕАД, гр. 

София 

РД-17-25/18.02.2014 г.  

  За следдипломно обучение на 

магистър лекари за придобиване 

на специалност: Кардиология, 

Пневмология и фтизиатрия,  

Нефрология, Ендокринология и 

болести на обмяната – отлична 

за срок от пет години. 

ЕТ „МИЛЕН ЧОЛАКОВ –   За практическо обучение на 
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КЛИНИКА Д-Р ЧОЛАКОВИ” гр. 

Шумен 

РД-17-33/02.04.2014 г. 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Обща 

медицина” – отлична за срок от 

пет години. 

„Амбулатория за специализирана 

извънболнична медицинска помощ 

– Медицински център Салманида” 

ЕООД, гр. Пловдив 

РД-17-38/02.04.2014 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

  

Многопрофилна болница за 

активно лечение Дева Мария” 

ЕООД, гр. Бургас 

РД-17-36/02.04.2014 г. 

 -Отделение по съдова хирургия – 

отлична за срок от пег години; 

-Отделение по урология – отлична 

за срок от пет години 

За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалности: Съдова 

хирургия и Урология – отлична 

за срок от пет години 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

РЕПРОБИОМЕД” ООД, гр. София 

РД-17-37/02.04.2014 г. 

 

Отлична за срок от пет 

години 

-Клинична лаборатория – отлична 

за срок от пет години; 

-Микробиологична лаборатория – 

отлична за срок от пет години. 

 

„Специализирана болница за 

активно лечение по белодробни 

болести” ЕАД, гр. София 

РД-17-34/02.04.2014 г.  

Отлична за срок от пет 

години 

-Първа клиника по неспецифични 

белодробни болести – отлична за 

срок от пет години; 

- Втора клиника по неспецифични 

белодробни болести – отлична за 

срок от пет години; 

- Трета клиника по неспецифични 

белодробни болести – отлична за 

срок от пет години; 

-Клиника по белодробна 

туберкулоза – отлична за срок от 

пет години; 

-Клиника по детска туберкулоза – 

отлична за срок от пет години; 

-Клиника по анестезиология и 

За практическо обучение / 

учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен 

„магистър” по специалността 

„Медицина” – отлична за срок 

от пет години; 

-За практическо обучение / 
учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи” на 
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интензивно лечение – отлична за 

срок от пет години; 

-Клиника по гръдна хирургия – 

отлична за срок от пет години; 

-Отделение по образна диагностика 

– отлична за срок от пет години; 

-Клинична лаборатория- отлична за 

срок от пет години; 

-Микробиологична лаборатория – 

отлична за срок от пет години; 

-Отделение по обща и клинична 

патология – отлична за срок от пет 

години; 

-Административно-стопански блок 

– отлична за срок от пет години; 

-Централна стерилизация – отлична 

за срок от пет години; 

-Болнична аптека – отлична за срок 

от пет години. 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалността 

„помощник фармацевт” – 

отлична за срок от пет години; 

-За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Анестезиология 

и интензивно лечение, 

Вътрешни болести, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Хирургия, Гръдна хирургия, 

Детска пневмология и 

фтизиатрия, Обща медицина, 

Педиатрия – отлична за срок от 

пет години 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение – Евроходпитал 

Пловдив” ООД, гр. Пловдив 

РД-17-37/02.04.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Отделение по анестезиолгия и 

интензивно лечение – отлична за 

срок от пет години; 

-Отделение по вътрешни болести с 

дейности по кардиология, 

ревматология, нефрология, 

клинична хематология и 

гастроентерология – отлична за 

срок от пет години; 

-Отделение по ортопедия и 

травматология – отлична за срок от 

пет години; 

Отделение по хирургия – отлична 

за срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология – отлична за срок от пет 

За практическо обучение 

/учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра”- отлична за 

срок от пет години; 

- За преддипломен стаж на 

студенти от професионално 

направление „Обществено 

здраве” на образователно-

квалификационна степен 
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години; 

Административно-стопански блок 

– отлична за срок от пет години; 

-Централна стерилизация – отлична 

за срок от пет години; 

-Болнична аптека – отлична за срок 

от пет години 

„бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравни грижи” – отлична за 

срок от пет години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Анестезиология 

и интензивно лечение, 

Гастроентерология, Ортопедия и 

травматология, Ревматология, 

Хирургия– отлична за срок от 

пет години. 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение „Св.Марина” 

ЕАД, гр. Варна 

РД-17-42/07.04.2014 г.  

  За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Детска 

психиатрия , Съдебна 

психиатрия, Ортопедия и 

травматология – отлична за срок 

от пет години. 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение – Бургас” АД, гр. 

Бургас 

РД-17-41/07.04.2014 г. 

 -Отделение по ревматология – 

отлична за срок от пет години. 
Следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност „Ревматология” 

– отлична за срок от пет години. 

„Специализирана очна болница за 

активно лечение Визус” ООД, гр. 

София 

РД-17-44/07.04.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Очно отделение – мн.добра за срок 

от четири години; 

-Административно-стопански блок 

– отлична за срок от пет години. 

 

-За практическо обучение / 

учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен 

„магистър” – отлична за срок от 

пет години; 

-за следдипломно обучение на 
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магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Очни болести и 

Обща медицина – отлична за 

срок от пет години. 

 

„Специализирана болница за 

рехабилитация – Несебър” АД, гр. 

Несебър 

РД-17-45/07.04.2014 г. 

Добра за срок от три 

години 

-Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина –

добра за срок от три години; 

-Административно-стопански блок- 

добра за срок от три години 

 

„Втора специализирана акушеро-

гинекологична болница за активно 

лечение „Шейново”” ЕАД, гр. 

София 

РД-17-31/01.04.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Родилно отделение – отлична за 

срок от пет години; 

-Отделение за рискова бременност – 

отлична за срок от пет години; 

-Отделение по гинекология -отлична 

за срок от пет години; 

-Отделение по неонатология -

отлична за срок от пет години; 

-Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение -отлична за 

срок от пет години; 

-Отделение по образна диагностика 

-отлична за срок от пет години; 

-Клинична лаборатория -отлична за 

срок от пет години; 

-Лаборатория по микробиология -

отлична за срок от пет години; 

-Отделение по обща и клинична 

патология -отлична за срок от пет 

години; 

-Болнична аптека -отлична за срок 

от пет години; 

-Административно-стопански блок -

отлична за срок от пет години; 

-Централна стерилизация -отлична 

За практическо обучение 

/учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалността 

„акушерка”- отлична за срок от 

пет години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Акушерство и 

гинекология– отлична за срок от 

пет години. 
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за срок от пет години; 

 

„Специализирана болница за 

активно лечение по гинекология и 

асистирана репродукция д-р 

Малинов” ООД,  гр. София 

РД-17-75/19.05.2014 г.  

Отлична за срок от пет 

години 

-Отделение по акушерство и 

гинекология – мн.добра за срок от  

четири години; 

-Клинична лаборатория – отлична за 

срок от пет години; 

-Имунологична лаборатория-

отлична за срок от пет години; 

-Генетична лаборатория- отлична за 

срок от пет години 

-Отделение по образна диагностика 

– мн.добра за срок от четири години 

-Административно-стопански блок  

– отлична за срок от пет години 

- 

 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ 

СОФИЯ” ООД, гр. София 

РД-17-80/19.05.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

  

„Специализирана болница за 

активно лечение по акушеро-

гинекологична и репродуктивна 

медицина-София” ООД, гр. София 

РД-17-82/19.05.2014 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

  

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

ЕКЗАКТА МЕДИКА” ООД, гр. 

Плевен 

РД-17-78/19.05.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Клинична лаборатория-отлична за 

срок от пет години; 

-Лаборатория по микробиология 

със сектор по вирусология – 

отлична за срок от пет години 

 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение за женско здраве-

Надежда” ООД, гр. София 

РД-17-76/19.05.2014 г. 

Отлична за срок от една 

година 

ОО-Отделение по акушерство и  

Ги гинекология – отлична за срок от 

 Е  една година; 

Отделение по неонатология – 
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отлична за срок от една година; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – отлична за 

срок от една година; 

Отделение по хирургия – отлична за 

срок от една година; 

Клиника по медицинска онкология – 

отлична за срок от една година; 

Отделение по образна диагностика – 

отлична за срок от една година; 

Отделение по обща и клинична 

патология и цитоморфологична 

диагностика – отлична за срок от 

една година; 

Клинична лаборатория – отлична за 

срок от една година; 

Лаборатория по медицинска 

генетика – отлична за срок от една 

година; 

Микробиологична лаборатория – 

отлична за срок от една година; 

Административно-стопански блок – 

отлична за срок от една година; 

Централна стерилизация – отлична 

за срок от една година; 

Болнична аптека – отлична за срок 

от една година. 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение д-р Никола 

Василиев” АД, гр. Кюстендил 

РД-17-73/19.05.2014 г. 

  -За практическо обучение / 

учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен 

„магистър” – отлична за срок от 

пет години; 
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-За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Пневмология и 

фтизиатрия, Урология, 

Ортопедия и травматология, 

Микробиология, Хирургия, 

Педиатрия, Образна 

диагностика, Клинична 

лаборатория, Нервни болести, 

Нефрология, 

Гастроентерология, 

Ендокринология, Кардиология, 

Инфекциозни болести, Кожни и 

венерически болести, Очни 

болести, Ушно-носно гърлени 

болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Психиатрия и Трансфузионна 

хематология – отлична за срок 

от пет години 

„Специализирана болница за 

активно лечение по очни болести 

Зрение” ООД, гр. София 

РД-17-77/19.05.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Отделение по очни болести – 

отлична за срок от пет години; 

-Административно-стопански блок 

– отлична за срок от пет години 

-За практическо обучение / 

учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен 

„магистър” – отлична за срок от 

пет години; 

- За следдипломно обучение на 



23 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност Очни болести – 

отлична за срок от пет години  

  „Амбулатория за 

спрециализирана медицинска 

помощ Медицински център Свети 

Иван Рилски” ООД, гр. Шумен 

 РД-17-81/19.05.2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Отлична за срок от пет 

години 

-Клинична лаборатория – отлична 

за срок от пет години; 

-Сектор по асистирани 

репродуктивни техники – отлична 

за срок от пет години 

 

„МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ ЦИБА-ЛАБ” 

ЕООД, гр. София 

РД-17-79/19.05.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

 -За практическо обучение / 

учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен 

„магистър” – отлична за срок от 

пет години; 

-За практическо обучение / 
учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„професионален бакалавър” по 

специалността „медицински 

лаборант” – отлична за срок от 

пет години; 

-За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Клинична 

лаборатория, Микробиология, 

Вирусология, Клинична 
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имунология, Паразитология- 

отлична за срок от пет години 

 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

АСТЕРИ-МЕД” ООД, гр. Свети 

влас  

РД-17-74/19.05.2014 г. 

Отлична за срок от една 

година 

  

„Многопрофилна болница за 

активно лечение – Асеновград” 

ЕООД, гр. Асеновград 

РД-17-72/19.05.2014 г. 

  За следдипломно практическо 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Анестезиология и интензивно 

лечение, Нервни болести, 

Образна диагностика, хирургия 

– мн.добра за срок от четири 

години. 

„МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР С 

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ КАРИЛАБ-ДНК” 

ООД, гр. София 

РД-17-70/19.05.2014 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

Клинична лаборатория – 

мн.добра за срок от четири 

години 

 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение Св.София” ЕООД, 

гр. София 

РД-17-67/19.05.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

- Отделение по хирургия с 

дейност по урология - мн.добра 

за срок от четири години; 

- Отделение по ортопедия и 

травматология –отлична за срок 

от пет години; 

- Отделение по очни болести – 

отлична за срок от пет години; 

- Отделение по акушерство и 

гинекология с дейност по 

неонатология– отлична за срок 

от пет години; 

За практическо обучение / 

учебна практика и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен 

„магистър” – отлична за срок от 

пет години; 

- За практическо обучение 

/учебни практики и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление 
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- Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – мн.добра 

за срок от четири години; 

- Отделение по вътрешни 

болести с дейност по 

кардиология и дейност по 

гастроентерология – отлична за 

срок от пет години; 

- Отделение по неврология – 

мн.добра за срок от четири 

години; 

- Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина –

мн.добра за срок от четири 

години; 

- Микробиологична лаборатория 

– мн.добра за срок от четири 

години; 

- Отделение по образна 

диагностика – мн.добра за срок 

от четири години; 

- Болнична аптека – отлична за 

срок от пет години; 

- Административно-стопански 

блок – отлична за срок от пет 

години; 

- Централна стерилизация – 

отлична за срок от пет години. 

 

„Здравни грижи” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” и 

„акушерка”- отлична за срок от 

пет  години; 

- За практическо обучение 

/учебни практики и 

преддипломен стаж/ на студенти 

по професионално направление  

„Обществено здраве” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравни грижи” – отлична за 

срок от пет години; 

-за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Очни болести, 

Ортопедия и травматология, 

Акушерство и гинекология, 

Гастроентерология – отлична за 

срок от пет години 

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ЧЕРНОМОРСКА-БУРГАС” ООД, 

Мн.добра за срок от четири 

години 

-Отделение по вътрешни 

болести- „много добра“ за срок 

от четири години; 

-За практическо обучение /учебна 

практика и преддипломен стаж/ на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 
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гр. Бургас 

РД-17-69/19.05.2014 г. 

-Отделение по обща и инвазивна 

кардиология - „много добра„ за 

срок от четири години; 

-Отделение по акушерство и 

гинекология – „много добра” за 

срок от четири години; 

-Отделение по неонатология- 

„много добра„ за срок от четири 

години  

-Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „много 

добра” за срок от четири 

години; 

-Отделение по нервни болести- 

„много добра„ за срок от четири 

години; 

-Отделение по неврохирургия - 

„много добра„ за срок от четири 

години;  

-Отделение по ортопедия и 

травматология -„много добра„ 

за срок от четири години; 

-Отделение по хирургия- „много 

добра„ за срок от четири 

години;  

-Отделение по лицево-челюстна 

хирургия- „много добра“ за срок 

от четири години; 

-Отделение по очни болести- 

„много добра„ за срок от четири 

години;  

-Отделение по Ушно-носно-

образователно квалификационна 

степен „бакалавър” по 

специалността „медицинска сестра” 

– мн.добра за срок от четири години 

 

-Следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология; Анестезиология и 

интензивно лечение; Вътрешни 

болести; Кардиология; Лицево-

челюстна хирургия; Хирургия, 

Неврохирургия; 

Нервни болести; Ортопедия и 

травматология; Ушно-носно-

гърлени болести; Образна 

диагностика;Клинична лаборатория; 

Неонатология -мн. добра за срок от  

четири  години 
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гърлени болести- „много добра„ 

за срок от четири години; 

-Отделение по образна 

диагностика - „много добра„ за 

срок от четири години;  

-Клинична лаборатория - „много 

добра„ за срок от четири 

години;  

-Микробиологична лаборатория 

- „много добра„ за срок от 

четири години; 

-Вирусологична лаборатория – 

„много добра„ за срок от четири 

години; 

-Отделение по обща и клинична 

патология - „много добра„ за 

срок от четири години; 

Административно-стопански 

блок- „много добра„ за срок от 

четири години; 

-Централна стерилизация- 

„много добра„ за срок от четири 

години;  

-Болнична аптека - „много 

добра„ за срок от четири години. 
 

„Специализирана болница за 

активно лечение по детски болести 

– Проф. Иван Митев” ЕАД, гр. 

София 

РД-17-39/07.04.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Клиника по неонатология - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Клиника по детска 

пневмология - „отлична“ за срок 

от пет години; 

-Отделение за интензивно 

- за практическо обучение 

(учебни практики и 

преддипломен стаж) на студенти 

по професионално направление 

„Медицина“ на образователно-

квалификационна степен  
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лечение в областта на 

педиатрията - „отлична” за срок 

от пет години; 

-Клиника по ревматология, 

кардиология и хематология – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Клиника по детска неврология - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Клиника по детска 

гастроентерология – „отлична” 

за срок от пет години; 

-Отделение по нефрология - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Отделение по диализа - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Отделение по ендокринология - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Отделение по диабет - 

„отлична“ за  срок от пет 

години; 

-Генетични заболявания - 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Клинична лаборатория - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Микробиологична лаборатория 

- „отлична“ за срок от пет 

години; 

-Вирусологична лаборатория - 

„отлична” за срок от пет години; 

„магистър“- „отлична“ за срок 

от пет години 

- за практическо обучение 

(учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи“ на 

образователно-

квалификационна степен  

„професионален бакалавър“ по 

специалността „рехабилитатор“ 

- „отлична“ за срок от пет 

години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Педиатрия, 

Неонатология, Детска 

ревматология, Детска 

гастроентерология, Медицинска 

генетика, Детска неврология, 

Детска ендокринология и 

болести на обмяната, Детска 

нефрология, Спешна медицина 

и  Обща медицина - „отлична“ 

за срок от пет години. 
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-Лаборатория за клинична 

цитогенетика - „отлична“ за 

срок от пет години; 

-Хормонална лаборатория 

“Неонатален скрининг и 

функционална ендокринна 

хормонална диагностика“  - 

„добра“ за срок от три години; 

-Отделение по образна 

диагностика - „отлична“ за срок 

от пет години; 

-Административно-стопански 

блок - „отлична“ за срок от пет 

години; 

-Централна стерилизация - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Болнична аптека - „отлична“ за 

срок от пет години. 
 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение д-р Маджуров” 

ООД, гр. Бургас 

РД-17-40/07.04.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Отделение по хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

-Детско отделение – „отлична” 

за срок от пет години; 

-Отделение по ушно-носно-

гърлени болести – „много 

добра” за срок от четири 

години; 

-Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” 

за срок от пет години; 

-Отделение по образна 

диагностика - „отлична“ за срок 

-за практическо обучение 

(учебни практики и 

преддипломен стаж) на студенти 

по професионално направление 

„Медицина“ на образователно-

квалификационна степен  

„магистър“- „отлична“ за срок 

от пет години 

- за практическо обучение 

(учебни практики и 

преддипломен стаж) на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи“ на 
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от пет години; 

-Клинична лаборатория - 

„отлична„ за срок от пет години; 

-Административно-стопански 

блок - „отлична“ за срок от пет 

години; 

-Централна стерилизация - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Болнична аптека - „отлична“ за 

срок от пет години. 
 

образователно-

квалификационна степен  

„бакалавър“ по специалността 

„помощник фармацевт“- 

„отлична“ за срок от пет години 

- за практическо обучение 

(учебни практики и 

преддипломен стаж) на студенти 

по професионално направление 

„Здравни грижи“ на 

образователно-

квалификационна степен  

„бакалавър“ по специалността 

„медицинска сестра“- „отлична“ 

за срок от пет години;  

-за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на специалност: Анестезиология 

и интензивно лечение, 

Хирургия, Педиатрия, Ушно-

носно-гърлени болести - 

„отлична“ за срок от пет години. 

 

„Многопрофилна болница за 

активно лечение д-р Теодоси 

Витанов” ЕООД, гр. Трявна 

РД-17-43/07.04.2014 г. 

Отлична за срок от пет 

години 

-Отделение по вътрешни 

болести – „отлична” за срок от 

пет години; 

-Отделение по ортопедия и 

травматология - „отлична“ за 

срок от пет години; 

-Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” 

за срок от пет години; 
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-Отделение по педиатрия– 

„отлична” за срок от пет години; 

-Отделение по нервни болести - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина - 

„отлична„ за срок от пет години; 

-Клинична лаборатория - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Микробиологична лаборатория 

- „отлична“ за срок от пет 

години; 

-Образна диагностика - 

„отлична“ за  срок от пет 

години; 

-Административно-стопански 

блок - „отлична“ за срок от пет 

години; 

-Централна стерилизация - 

„отлична“ за срок от пет години; 

-Болнична аптека - „отлична“ за 

срок от пет години. 
 

 


