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За акредитирани лечебни заведения към 24.07.2013 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. 
1.МБАЛ – ГЪЛЪБОВО,ЕООД, 

Заповед № РД 01-273/08.06.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от 3 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична”       

за срок от пет години; 

    на Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра”  за 

срок от три години; 

    на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-536/19.08.2009 г. 

 

 

 

 

 

Добра за срок от три години 

срок от пет години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на АГ отделение акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на ОФРМ акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Стерилизация акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на АСБ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

2. МБАЛ – ИСПЕРИХ, ЕООД, 

Заповед № РД 01-377/19.07.2006 г. 

 

 

 

 

Добра за срок от 3 години 

 

 

 

 

 

на Отделение за образна диагностика 

акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-465/07.07.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

    на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра”  за срок от три години; 

    на Отделение за физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Отделение за 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Отделение по акушерство 

и гинекология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

На Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Патоанатомична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 



за срок от четири години. 

3. ДКЦ-І,ЕООД -  ВРАЦА, 

Заповед № РД 01-372/19.07.2006 г. 

Заповед № РД 01-1065/23.12.2009 г. 

Средна за срок от 2 години 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На  Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

4. ДКЦ-І -  ВЕЛИНГРАД,ЕООД, 

Заповед № РД 01-279/08.06.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

5. МЦ”Д-Р ВЕЛКОВИ”, ООД-РАЗГРАД, 

Заповед № РД 01-378/19.07.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

6. ДМСГД-БУРГАС, 

Заповед № РД 01-276/08.06.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

7. МДЛ”ЛОРА”-СОФИЯ,ООД, 

Заповед № РД 01-275/08.06.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

8. ББАЛ – ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-376/19.07.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от 4 години на Отделение по образна дагностика 

акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

    на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра”  за срок от три години; 

    на Отделение за физикална 

терапия и рехабилитация  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Неврологично отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за срок от четири години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

На Отделение по кардиология  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по ревматология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по пулмология и 

фтизиатрия акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по ендокринология и 

болести на обмяната акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по съдова хирургия 

акредитационна оценка „много добра” 

за четири години; 

на Ортопедо-травматологично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-455/07.07.2009 г. 

Заповед № РД 01-6/21.01.2012 г. 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по дерматология и 

венерология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Отделение за ендоскопска и 

ехографска диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория по клинична патология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

 

На Неврологично отделение – 

„много добра” за срок от четири години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ББАЛ–СЛИВЕН КЪМ ВМА-С-Я 

Заповед № РД 01-274/08.06.2006 г.  

Много добра за срок от 4 години на Отделение по клинична химия, 

хематология и хроматография 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Терапевтично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична”  за 

срок от пет години; 

    на Отделение за 

анестезиология, реанимация и 

интензивна терапия акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



срок от пет години; 

    на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Отделение по уши-нос-

гърло и лицево-челюстна хирургия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Отделение по 

инфекциозни болести и биологична 

защита акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Патологоанатомично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

    на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 



години. 

 

10.СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ЛУКСОР, ПЛОВДИВ,ООД, 

Заповед № РД-01-277/08.06.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години На Очно отделение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години 

 

11.ДМСГД-СЛИВЕН 

Заповед № РД 01-278/08.06.2006 г. 

Много добра за срок от 4 години   

12. ДМСГД-ВАРНА, 

Заповед № РД 01-282/08.06.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

13. СМДЛ-БОДИЛАБ-СЛИВЕН,ЕООД 

Заповед № РД 01-283/08.06.2006 г. 

Мн.добра  за срок от 4 години   

14. МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ,АД, 

Заповед № РД 01-280/08.06.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от 3 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клинико-диагностична лаборатория 

– „добра” за срок от 3 години; 

на Отделение по клинична 

микробиология, серология, 

паразитология – „мн.добра” за срок от 

4 години; 

на Отделение по образна диагностика 

„мн.добра” за срок 4 години; 

на Отделение по клинична патология – 

„добра” за срок от 3 години; 

на Отделение по трансфузионна 

хематология – „мн.добра” за срок от 4 

години; 

на Отделение по хемодиализа – 

„добра” за срок от 3 години; 

на Централна стерилизация – 

„отлична” за срок от 5 години; 

на Първо вътрешно отделение – 

„мн.добра” за срок от 4 години; 

на Второ вътрешно отделение – 

„мн.добра” за срок от 4 години; 

на Детско отделение – „отлична” за 

срок от 5 години; 

на Инфекциозно отделение – „добра” 

за срок от 3 години; 

на Хирургично отделение – „добра” за 

срок от 3 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-64/13.02.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

на Ортопедо-травматологично 

отделение „мн.добра” за срок от 4 

години; 

на Урологично отделение – „добра” за 

срок от 3 години; 

на Акушеро-гинекологично отделение 

– „добра” за срок от 3 години; 

на Кожно-венерологично отделение – 

„отлична” за срок от 5 години; 

на Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от 5 години; 

на Неонатология – „отлична” за срок 

от 5 години; 

на Очно отделение – „добра” за срок от 

3 години; 

на Оториноларингологично отделение  

- „добра” за срок от 3 години; 

на Неврологично отделение – 

„отлична” за срок от 5 години; 

на Психиатрично отделение – 

„мн.добра” за срок от 4 години; 

на Болнична аптека – „отлична” за 

срок от 5 години; 

на Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от 5години. 

На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична микробиология, 

паразитология, серология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „много добра” за 

срок от 4 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 



На Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Урологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

На Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На УНГ отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по очни болести 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Кожно-венерологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение за диализно 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, Инфекциозни 

болести, Нервни болести, Акушерство 

и гинекология, Ортопедия и 

травматология, Хирургия, Клинична 

лаборатория, Образна диагностика, 

Урология, Очни болести – „много 

добра” за 4 години; 

3.4. за следдипломно обучение на лица 

с образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или 

„професионален бакалавър по…” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи,  Болнична хигиена 

(превенция и контрол на инфекциите), 

Операционна и превързочна техника -  

„много добра” за срок от 4 години. 



лечение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение за 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Психиатрично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години;  

15. МБАЛ ПАВЛИКЕНИ,ЕООД 

Заповед № РД 01-285/08.06.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн.добра  за срок от 4 г. на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение „Физикална 

терапия и рехабилитация” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Отделение за интензивно 

лечение акредитационна оценка 

„лоша” за срок от една година; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

 

МБАЛ ПАВЛИКЕНИ,ЕООД 

Заповед № РД 01-284/27.03.2008 г 

 

Заповед № РД 01-537/19.08.2009 г. 

 

 

 

Средна за срок от две години 

На Отделение за интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

На Вътрешно отделение   

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на АГО акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

 



срок от две години; 

на ОФТР акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Аптека акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на АСБ акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

16. МЦ”СВ.ВРАЧ”-ПЛОВДИВ,АД, 

Заповед № РД 01-281/08.06.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

17. ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА 

ЗАГОРА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-284/08.06.2006 г. 

Добра за срок от 3 години на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Пулмологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 



на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 
18. ІV МБАЛ -  СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-373/19.07.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години на І-во Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ІІ-ро Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАРИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Патология акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

 



стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

19. СБВБДПЛ-ИСКЪР, 

Заповед № РД 01-736/24.11.2006 г. 

Средна за срок от две години на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Административно звено 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 

 

20. ОДПФЗС-ШУМЕН, 

Заповед № РД 01-737/24.11.2006 г. 

добра за срок от 3 години на Отделение за неспецифични 

белодробни болести акредитационна 

оценка „добра” за срок от четири 

години; 

на Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

 

21. ДМСГД-СИЛИСТРА, 

Заповед № РД 01-374/19.07.2006 г. 

добра за срок от 3 години   

22. ДКЦ-І-ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-738/24.11.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

23. МЦ”Д-р М.Василиев”, ЕООД, 

КЮСТЕНДИЛ, 

Заповед РД 01-719/25.08.2008 г. 

Добра срок от 3 година   

24. СМДЛ”УЛТРАСКЕН”, ООД – Отлична за срок от 5 години   



ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-375/19.07.2006 г. 

25. МБАЛ”Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”-

СМОЛЯН,АД, 

Заповед № РД 01-312/08.06.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за  срок от четири години; 

    на Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

    на Отделение функционална 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична”  за срок от пет години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Травматологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на УНГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Очно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Физиотерапия и 

рехабилитация акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

 на І-во вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на ІІ-ро вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на ІІІ-то вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Неонатология 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Хемотрансфузиология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Клинична патология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Аптека акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заповед № РД 01-738/03.09.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-530/17.08.2009 г. 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Гастроентерологично 

отделение  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

На Пулмологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Ендокринологично с 

нефрологичен сектор акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Ревматологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Кардиологично с 

интензивен сектор акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

На Отделение по образна 

диагностика  акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 
за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Детски болести, 

Кардиология, Клинична лаборатория, 

Образна диагностика, Ортопедия и 

травматология, Хирургия, Урология – 

„отлична” за срок от 5 години;   
 

26. МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР 

ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР”Д-Р МАРКО 

АНТОНОВ МАРКОВ”-ВАРНА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-313/08.06.2006 г. 

Много добра за срок от 4 години на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

 



години; 

на Отделение по лъчетерапия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по лекарствена 

онкотерапия и палиативни грижи 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Сектор по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

27. МЦ”ТОНУС”-

Г.ОРЯХОВИЦА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-314/08.06.2006 г. 

Много добра за срок от 4 години   

28. МЦ-ПЕЩЕРА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-315/08.06.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

29. ДМСГД-РАЗГРАД, 

Заповед № РД 01-316/08.06.2006 г. 

Средна за срок от 2 години   

30. ДМСГД-ДЕБЕЛЕЦ, 

Заповед № РД 01-317/08.06.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

31. СМДЛ”ВИТА-С”-ЛОМ, 

Заповед № РД 01-715/24.11.2006 г. 

Много добра за срок от 4 години   

32. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ВРАЧ”-

САНДАНСКИ,ЕООД 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

на І-во вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” 

за  срок от пет години; 

 

 

 



Заповед № РД 01-308/08.06.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    на ІІ-ро вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична”  за 

срок от пет години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

    на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Ортопедо-

травматологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Отделение за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Хемодиализа 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Аптека акредитационна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-459/07.07.2009 г. 

 

 

Заповед № РД 01-774/29.10.2009 г. 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-144/24.11.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по хирургия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четир игодини. 

На Отделение по кардиология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

 

ОАИЛ    -  „отлична” за срок от пет 

години; 

Вътрешно отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по нервни болести болести  

– „много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Педиатрично отделение  – „отлична” 

за срок от пет години; 

АГО – „много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по диализно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност: 

Кардиология, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология и 

Хирургия – „много добра” за срок от 4 

години. 

 



Отделение по обща и клинична 

патология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Образна диагностика – „отлична” за 

срок от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ВРАЧ”-

САНДАНСКИ,ЕООД 

Заповед № РД 01-794/08.10.2008 г. 

 На Клинична патология  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

1.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„добра” за срок от 3 години; 

1.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рехабилитатор”  - 

„добра” за срок от 3 години; 

1.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за 



придобиване на специалност: 

Кардиология, Образна 

диагностика, Хирургия – 

„добра” за 3 години.  

 

33. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЛОМ,ЕООД, 

Заповед № РД 01-307/08.06.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Детско отделение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На АГО акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Неврологично тоделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Психиатрично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по трансфузионна 

хематология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Медико-диагностична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Ортопедично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На УНГ акредитационна оценка 

 



„добра” за срок от три години; 

На Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На ОАИЛ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Патолого-анатомично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Болнична аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На АСБ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

34. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І-

АСЕНОВГРАД, ЕООД, 

Заповед № РД 01-309/08.06.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 г.   

35. ДМСГД-ВРАЦА, 

Заповед № РД 01-310/08.06.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

36. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ”ФОКУС”ООД –

ХАСКОВО, 

Заповед № РД 01-311/08.06.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 г.   

37. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РУСЕ,АД, 

Заповед № 01-367/19.07.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години на Приемно отделение акредитационна 

оценка  „отлична” 

за  срок от пет години; 

    на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра”  за срок от три години; 

    на Функционално 

кардиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Заповед № РД 01-

610/09.07.2008 г. 

1. Акредитационна оценка 

за практическо обучение, както следва: 

 

 1.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

 1.2. за преддипломен стаж 



    на Патологоанатомично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Терапевтично и 

нефрологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Терапевтично и 

ендокринологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Терапевтично, 

гастроентерологично и хематологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на ІV Терапевтично и 

кардиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на І-во детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на ІІ-ро детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на І-во неврологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на ІІ-ро неврологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Инфекциозно отделение 

(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”- „отлична” за срок 

от 5 години; 

 1.3. за практическо обучение 

(учебна практика 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 5 години; 

 1.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „санитарен 

инспектор”, „помощник-фармацевт”  - 

„отлична” за срок от 5 години; 

 1.5. за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, Инфекциозни 

болести, Нервни болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Акушерство и гинекология, Ортопедия 

и травматология, Ушно-носно-гърлени 

болести, Хирургия, Клинична 

лаборатория, Образна диагностика, 

Ендокринология и болести на 



акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на І-во хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на ІІ-ро хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение по съдова 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение по детска 

хирургия акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Отделение за изгаряне и 

пластика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение по 

неврохирургия акредитационна оценка 

„лоша” за срок от една година; 

 на Урологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Ортопедично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Офталмологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Оториноларингологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на ОФМР акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

 на Родилно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

обмяната, Нефрология, 

Гастроентерология, Кардиология, 

Съдова хирургия, Урология, Очни 

болести, Пластично-възстановителна 

хирургия, Неврохирургия, 

Микробиология, Обща и клинична 

патология, Съдебна медицина, 

Трансфузионна хематология, 

Неонатология, Спешна медицина,  – 

„отлична” за 5 години. 

 1.6. за следдипломно обучение за 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи,  Консултант по 

кърмене, здравословно и диетично 

хранене, Операционна и превързочна 

техника -  „отлична” за срок от 5 

години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение „Патологична 

бременност” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Операционно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Интензивно хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Интензивно терапевтично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Анестезиологично и 

интензивно отделение към АГ 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на  Анестезиологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение за хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБАЛ-РУСЕ 

Заповед № РД 01-464/04.06.2008 г. 

 

 

Заповед № РД 01-32/21.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

На неврохирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

Първо вътрешно отделение -   

„отлична” за срок от пет години; 

Второ вътрешно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Трето вътрешно отделение  – 

„отлична” за срок от пет години; 

Четвърто вътрешно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по педиатрия – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по обща и съдова 

неврология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по „Обща, гнойно-

септична, детска и еднодневна 

хирургия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по съдова хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Пластично-

възстановителна и естетична хирургия 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Неврохирургия” – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение „Урология” – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение „Ортопедия и 

травматология” – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по очни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по УНГ болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика 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 5 години; 

3.3. за практическо обучение 

на студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„кинезитерапия” и „ерготерапия“ - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Акушерство и 

гинекология, Вътрешни болести, 

Гастроентерология, Ендокринология и 

болести на обмяната, Инфекциозни 

болести, Кардиология,  Клинична 

лаборатория, Клинична хематология,  

Неонатология,  Нервни болести,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение „Родилно” – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение „Неонатология” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Патологична бременност” 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Гинекология” – „отлична” 

за срок от пет години; 

ОИЛЗ с хирургична насоченост – 

„отлична” за срок от пет години; 

ОИЛЗ с терапевтична насоченост – 

„отлична” за срок от пет години; 

ОИЛЗ с АГ насоченост – „отлична” за 

срок от пет години; 

ОФРМ – „много добра” за срок от 

четири години; 

Спешно отделение  – „отлична” за срок 

от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Образна диагностика” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Диализно лечение” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Обща и клинична 

патология” – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение „Съдебна медицина” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Трансфузионна 

хематология” – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение „Неинвазивна 

кардиологична диагностика” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение за неинвазивна 

кардиологична диагностика – 

Нефрология, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Педиатрия, Ревматология, 

Съдебна медицина, Урология, Ушно-

носно-гърлени болести, Хирургия – 

„отлична” за 5 години. 

3.5. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи, Операционна и 

превързочна техника -  „отлична” за 

срок от 5 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-116/21.06.2013г. 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Анестезиология” – 

„отлична” за срок от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на 

специалност: Микробиология, 

Неврохирургия, Обща и клинична 

патология, Пластично-

възстановителна и естетична 

хирургия, Съдова хирургия, 

Трансфузионна хематология, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина – „отлична” за пет 

години. 
38. ДМСГД-ГАБРОВО, 

Заповед № РД 01-368/19.07.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

39. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-

ТРОЯН,ЕООД, 

Заповед № РД 01-369/19.07.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн.добра за срок от 4 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Първо пулмологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Второ пулмологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-50/05.07.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

Пулмологично отделение – 

„много добра” за срок от четири  

години; 

Фтизиатрично отделение – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Клинична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Образна диагностика – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Болнична аптека -  

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански 

блок – „отлична” за срок от пет години 
40. САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ЦИБА ЛАБ”-СОФИЯ,ЕООД, 

Заповед № РД 01-370/19.07.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

41. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „МЕДИСКАН”, ООД –

СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-371/19.07.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 г.   

42. УНИВЕРСИТЕТСКА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ”СВ.ГЕОРГИ”-

ПЛОВДИВ, ЕАД, 

Заповед № РД 01-379/19.07.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

на Централна клинична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

микробиология акредитационна 

Заповед № РД 01-

515/25.10.2007 г. Акредитационна 

оценка за обучение, както следва: 

 

  за клинично обучение на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Паразитологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Лаборатория за 

функционално изследване на дишането 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Спешно приемно вътрешно 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по кардиология 

със сектор за интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по инвазивна 

кардиология със сектор за интензивно 

лечение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Лаборатория за инвазивно 

изследване на коронарни и 

извънкардиални съдове 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по 

гастроентерология и хепатология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по пулмология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по неврология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по психиатрия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ревматология 

студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

 за клинично обучение на 

студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички 

задължителни  клинични учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

 за клинично обучение на 

студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички 

задължителни  клинични учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

 за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по специалността 

„Здравен мениджмънт” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по детски и 

генетични заболявания 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по 

ендокринология и болести на обмяната 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Вътрешно консултативно 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по дерматология и 

венерология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по нефрология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по професионални 

заболявания със сектор по 

токсикология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по инфекциозни 

болести със сектор за интензивно 

лечение и реанимация акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „специалист” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „помощник-

фармацевт”, „зъботехник”, „санитарен 

инспектор” и „социални дейности”  - 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„Управление на здравните грижи”- 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни блести, 

Гастроентерология, Гериатрична 

медицина, Ендокринолгия и болести на 

обмяната, Кардиология, Клинична 

алергология, Клинична хематология, 

Нефрология, Медицинска онкология, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Професионални заболявания, 

Ревматология, Детски болести, Детска 

гастроентерология, Детска 

ендокринология и болести на 

обмяната, Детска кардиология, Детска 

клинична хематология и онкология, 

Детска неврология, Детска нефрология 

и хемодиализа, Детска пневмология и 

фтизиатрия, Детска ревматология, 

Неонатология, Инфекциозни болести, 

Клинична токсикология, Клинична 

фармакология и терапия, Кожни и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клиника по анестезиология, 

реанимация и интензивна терапия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детска хирургия със сектор 

по детска анестезиология, реанимация 

и интензивна терапия акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Обща хирургия с 

колопроктология /І хирургия/ 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гръдно-коремна хирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Жлъчно-чернодробна 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Акушеро-гинекологична 

клиника с неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по съдова 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по кардиохирургия 

със сектор за анестезия и интензивно 

лечение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по лицево-

челюстна хирургия акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Клиника по изгаряния, 

пластична и реконструктивна хирургия 

със сектор за анестезия и интензивно 

лечение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

венерически болести, Пластично-

възстановителна хирургия, 

Лъчелечение, Нервни болести, Детска 

неврология, Психиатрия, Детска 

психиатрия, Съдебна психиатрия, 

Спешна медицина, Трансфузионна 

хематология, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Акушерство и гинекология, Лицево-

челюстна хирургия, Неврохирургия, 

ортопедия и травматология, 

Пластично-възстановителна хирургия, 

Очни болести, Урология, Ушно-носно-

гърлени болести, Хирургия, Гръдна 

хирургия, Детска хирургия, 

Кардиохирургия, Съдова хирургия, 

Клинична имунология, Клинична 

лаборатория, Медицинска генетика, 

Образна диагностика, Обща и 

клинична патология, Съдебна 

медицина, Токсикология, Трудова 

медицина; 

 за следдипломно обучение за 

магистър-лекари или магистри по 

дентална медицина: 

Козметична(естетична) хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари по дентална 

медицина  

за следдипломно обучение на 

бакалаври и специалисти по 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 

„Операционна и превързочна техника” 

-  „отлична” за срок от 5 години; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клиника по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по урология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника уши-нос-гърло 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Очна клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по неврохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ранна 

рехабилитация и физикална медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение медицинска 

генетика и лабораторен сектор 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Център по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по лъчева терапия 

със сектор за радиоизотопна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Хигиенно-

епидемиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД 01-189/26.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

Клиника по клинична хематология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по онкология и хематология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по онкология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по хематология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по пневмология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по нефрология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по психиатрия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по лъчелечение – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по педиатрия и генетични 

заболявания – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по интензивно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по кожни и венерически 

заболявания – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника по ендокринология и болести 

на обмяната – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по ревматология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по очни болести – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по интензивно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по клинична токсикология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по професионални 

заболявания – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по инвазивна кардиология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по неинвазивна 

кардиология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по интензивно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по инфекциозни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по паразитология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по акушерство и гинекология 

– „отлична” за срок от пет години; 

Родилно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по гинекология – „отлична” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за срок пет години; 

Отделение по патологична бременност 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по неонатология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Първа клиника по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Втора клиника по хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по еднодневна и 

миниинвазивна хирургия – „отлична” 

за срок от петгодини; 

Трета клиника по хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по детска хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по интензивно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по съдова хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по ушно-носно-гърлени 

болести – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по неврохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години;  

Клиника по лицево-челюстна хирургия 

– „отлична” за срок от пет години; 

Клиника по пластично-

възстановителна и естетична хирургия 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кардиохирургия – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-37/13.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по спешна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по диализно лечение – 

„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; 

Отделение по медицинска генетика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„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 вирусологична 

лаборатория – „отлична” за срок от пет 

години; 

Лаборатория по клинична имунология 

– „отлична” за срок от пет години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.3. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Кардиология, 

Ортопедия и травматология, Съдова 

хирургия, Хирургия – „отлична” за 

срок от пет години. 

43. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ЮЛИЯ 

ВРЕВСКА”-БЯЛА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-444/23.08.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн.добра за срок от 4 г. на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за  

срок от три години; 

    на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„добра”  за срок от три години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

    на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на ОФР акредитационна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-678/31.07.2008 г. 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

    на Хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по клинична патология – 

„добра” за срок от три години; 

на Микробиологична лаборатория – 

„добра” за срок от три години. 

44. ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І 

„СВ.КЛЕМЕНТИНА”-ВАРНА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-445/23.08.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-228/11.10.2012 г. 

Мн.добра за срок от 4 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” 

за  срок от пет години; 

    на Сектор по „Образна 

диагностика” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Сектор по „Физикална и 

рехабилитационна медицина” 

акредитационна оценка „отлична”  за 

срок от пет години; 

 

Клинична лаборатория - „много добра” 

за срок от четири години; 

Микробиологична лаборатория - 

 



„много добра” за срок от четири 

години; 

Патоморфологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Вирусологична лаборатория – „много 

добра” за срок от четири години; 

Образна диагностика - „отлична” за 

срок от пет години; 

Физикална и рехабилитационна 

медицина - „отлична” за срок от пет 

години;     
45. ДМСГД-ЯМБОЛ, 

Заповед № РД 01-380/19.07.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

46. ДМСГД-СТАРА ЗАГОРА 

Заповед № РД 01-381/19.07.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 г.  Акредитационна оценка за 

практическо обучение както следва: 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „много добра” 

за срок от 4 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”- 

„много добра” за срок от 4 години; 

47. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ”ПРОФ.АСЕН 

ШОПОВ”-ЗЛАТОГРАД,ЕООД, 

Заповед № РД 01-439/23.08.2006 г. 

Добра за срок от 3 години на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

 



срок от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

48. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕЗДРА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-440/23.08.2006 г. 

Добра за срок от 3 години на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Анестезия и интензивно 

лечение акредитационна оценка 

 



„лоша” за срок от една година; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

Заповед № РД 01-

61/13.02.2009 г. 

На Отделение за 

анестезиология и интензивно лечение  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

Заповед № РД 01-1060/23.12.2009 г Много добра за срок от четири 

години 

на Вътрешно отделение   

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГ отделение акредитационна 

 



оценка  „добра” за срок от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична патология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Стерилизация акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на АСБ акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

49. СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ 

АПОГЕЙ-Д-Р АНГЕЛОВ И СИЕ-

ГАБРОВО, 

Заповед № РД 01-441/23.08.2006 г. 

Добра за срок от 3 години    

50. ДМСГД-ТЕТЕВЕН, 

Заповед № РД 01-442/23.08.2006 г. 

Средна за срок от 2 години   

51. ДМСГД”Св.Иван Рилски 

Чудотворец”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-443/23.08.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

52. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-

ГАБРОВО,ЕООД, 

Заповед № РД 01-830/18.12.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години на Първо фтизиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Второ пулмологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 Акредитационна оценка за 

практическо обучение както следва: 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Пневмология и 

фтизиатрия – „добра” за срок от 3 



на Трето пулмологично 

отделение със сектор за интензивна 

терапия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Кабинет за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

години. 

 

53. ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР”Д-

Р ВАСИЛ ВЛАСАКЕВ”-

КЪРДЖАЛИ,ЕООД, 

Заповед № РД 01-435/23.08.2006 г. 

Добра за срок от 3 години на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

фтизиатрична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Пулмологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

54. МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР Мн.добра за срок от 4 г. на Административно-  



ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР-СТАРА 

ЗАГОРА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-436/23.08.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Нуклеарна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Патохистологична и 

цитологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Анестезиологично-

реанимационно отделение 

акредитационна оценка ... 

на Дерматологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение с 

урологичен сектор акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

на Химиотерапевтично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по УНГ 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по радиология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА  На Анестезиологично-  



ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС 

СТАЦИОНАР-СТАРА ЗАГОРА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-887/18.11.2008 г. 

реанимационно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години 

Заповед № РД 01-33/26.01.2010 г.  На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

55. САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ”ХИСТО-2000”-

ПЛОВДИВ,ЕООД, 

Заповед № РД 01-437/23.08.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

56. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”ВЕСТА”-

ШУМЕН,ЕООД, 

Заповед № РД 01-438/23.08.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

57. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

”СВ.ПАНТАЛЕЙМОН”-ЯМБОЛ,АД, 

Заповед № РД 01-538/04.10.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Първо Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Второ Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Трето Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

ДОПЪЛВАМ Заповед № РД 01-

56/13.02.2009 г. 

1.ОПРЕДЕЛЯМ на Многопрофилна 

болница за активно лечение 

„Св.Панталеймон”,АД, гр. Ямбол 

акредитационна оценка „добра” за 

обучение на студенти и/или 

специализанти. 

2.Акредитационната оценка по т.1 е за 

срока на действие на акредитационната 

оценка, определена на лечебното 

заведение за цялостна медицинска 

дейност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Ортопедично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от четири години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Пневмофтизиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Кожно-венерологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Интензивно-терапевтично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заповед № РД 01-145/24.11.2011 г. Много добра за срок от четири 

години 

Отделение І – вътрешни болести    -  

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение ІІ – вътрешни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по пневмология и 

фтизиатрия  – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по педиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по АГ – „добра” за срок от 

три години; 

Отделение по нервни болести – 

„добра” за срок от три години; 

Отделение по спешна медицина – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по урология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

ОАИЛ – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по съдова хирургия – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по очни болести – „добра” 

за срок от три години; 

Отделение по УНГ болести – „добра” 

за срок от три години; 

Отделение КВ болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по психиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по инфекциозни болести –

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по неонатология – „добра” 

3.акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

-  за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „много добра” за 

срок от 4 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка“ – 

„много добра” за срок от 4 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рехабилитатор“ – „много 

добра” за срок от 4 години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интезивно лечение, Вътрешни болести, 

Гастроентерология, Педиатрия, 

Инфекциозни болести, Пневмология и 

фтизиатрия, Психиатрия, Ортопедия и 

травматология, Съдова хирургия, 

Урология, Хирургия, Клинична 

лаборатория, Микробиология и 

Образна диагностика – „много добра” 

за 4 години; 

- за следдипломно обучение за 



за срок от три години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение Трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по диализно лечение – 

„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 от пет години; 

Образна диагностика – „отлична” за 

срок от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години. 

 

 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 

Анестезиология и интензивни грижи, 

Операционна и превързочна техника, 

Болнична хигиена (превенция и 

контрол на инфекциите) – „много 

добра” за 4 години; 

 

58. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИХТИМАН, 

ЕООД, 

Заповед № РД 01-539/04.10.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

 



„добра” за срок от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

59. ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР”СВЕТИ 

ГЕОРГИ”-ХАСКОВО,ЕООД, 

Заповед № РД 01-540/04.10.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 

На Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

60. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЗДРАВЕ”-СЕВЛИЕВО,ООД, 

Заповед № РД 01-541/04.10.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

61. ДМСГД-ВИДИН, 

Заповед № РД 01-542/04.10.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

62.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”Д-Р АТ. 

ДАФОВСКИ”, АД, гр.КЪРДЖАЛИ, 

Заповед № РД 01-526/04.10.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Отделение по вътрешни 

болести  акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири  години; 

на Отделение по нервни 

болести акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по хирургия със 

Заповед № РД 01-37/13.02.2009 г. 

1. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

 1.1. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) по 

професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сектор по анестезия акредитационна 

оценка „средна” за срок от две години; 

на Отделение АГ 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика с КТ акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на МДКЛ акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок  от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„отлична” за срок от 5 години; 

 1.2. за преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„Управление на здравните грижи”- 

„отлична” за срок от 5 години; 

 1.3.за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти от 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалностите „медицинска 

сестра” и „акушерка” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

 1.4.за практическо 

обучение, учебна практика и 

преддипломен стаж на студенти по 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен 

„професионален бакалавър по…” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” и 

„рехабилитатор” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

 1.5.за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Акушерство и гинекология, 

анестезиология и интензивно лечение, 

Висцерална хирургия, Вътрешни 

болести, Детски болести, Инфекциозни 

болести, Клинична лаборатория, 

Кожни и венерически болести, Нервни 

болести, Образна диагностика, Обща 

медицина, Ортопедия и травматология, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД 01-185/26.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение по гастроентерология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по ендокринология и 

болести на обмяната с дейност по 

нефрология – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по кардиология  – 

„отлична” за срок от пет години; 

Хирургично отделение с дейност по 

урология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по педиатрия    – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по неонатология    – 

„отлична” за срок от пет години; 

Акушеро-гинекологично отделение  – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по нервни болести    – 

Очни болести, Урология, Ушно-носно-

гърлени болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия – „отлична” за срок от 5 

години; 

 1.6.за следдипломно 

обучение за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалности: Анестезиология и 

интензивни грижи, Болнична хигиена 

(превенция и контрол на инфекциите), 

Операционна и превързочна техника -  

„отлична” за срок от 5 години. 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.2. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти от 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалностите „медицинска 

сестра” и „акушерка” - „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.3. за практическо 

обучение, учебна практика и 

преддипломен стаж на студенти по 

професионално направление „Здравни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по очни болести    – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кожни и венерически 

болести   – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение  – „отлична” за 

срок от пет години. 

Отделение по ушно-носно-гърлени 

болести – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по пневмология и 

фтизиатрия   – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по спешна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по хемодиализа  – 

„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; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Паразитологична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

грижи” на образователно-

квалификационна степен 

„професионален бакалавър по…” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” и 

„рехабилитатор” - „отлична” за срок от 

5 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Педиатрия, Ендокринология и болести 

на обмяната, Кардиология, Кожни и 

венерически болести, Нервни болести, 

Образна диагностика, Ортопедия и 

травматология, Очни болести, 

Пневмология и фтизиатрия, Ушно-

носно-гърлени болести, Хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-4/08.01.2013 г. 

 

 

 

 

 

години; 

Микробиологична лаборатория за 

изследване по туберкулоза – „отлична” 

за срок 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка за 

следдипломно обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност: 

Инфекциозни болести, Клинична 

лаборатория и Физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за 5 години. 

63.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВЕЛИНГРАД, 

ЕООД, гр.ВЕЛИНГРАД, 

Заповед № РД 01-527/04.10.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за  срок от четири години; 

    на Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра”  

за срок от четири години; 

    на АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

    на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



срок от пет години; 

    на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „лоша” за срок 

от една година; 

    на Отделение по 

хемодиализа акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 на Болнична Аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

64.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-

ПАЗАРДЖИК,АД, 

Гр.ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-527/04.10.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” 

за  срок от пет години; 

    на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Трето вътрешно 

отделение акредитационна оценка 

„отлична”  за срок от пет години; 

    на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Кожно-венерологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Отделение физикална 

Заповед № РД 01-249/10.04.2009 г. 

1. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

1.1. за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

1.2. за практическо обучение, учебна 

практика и преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър 

по…” по специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор” и „помощник-

фармацевт” – „много добра” за срок от 



терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

     на Първо детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Второ детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Първо хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Второ хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Урологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Очно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на УНГ отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на ОАРИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Отделение по хемодиализа 

и стационарен сектор акредитационна 

4 години; 

1.3. за 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 4 години; 

 1.4. за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

следните специалности: 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Вътрешни болести,  Гастроентерология, 

Неонатология, Детски болести, 

Ендокринология и болести на обмяната, 

Инфекциозни болести, Кожни и 

венерически болести, Нервни болести, 

Нефрология, Обща медицина, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Ревматология, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Акушерство и гинекология, Ортопедия 

и травматология, Очни болести, 

Урология, Ушно-носно-гърлени 

болести, Хирургия, Клинична 

лаборатория, Микробиология, Образна 

диагностика, Обща и клинична 

патология, Съдебна медицина – „много 

добра” за срок от 4 години. 
 



оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Медико-диагностична 

микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Отделение по рентгенова 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

65.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-І-

БУРГАС, 

ЕООД,ГР.БУРГАС, 

Мн.добра за срок от 4 години   



Заповед № РД 01-528/04.10.2006 г. 

66.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І-

ЕТРОПОЛЕ,ЕООД,ГР.ЕТРОПОЛЕ, 

Заповед № РД 01-529/04.10.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

67.ДМСГД-ШУМЕН, 

Заповед № РД 01-530/04.10.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

68.МБАЛ”Бялата лястовица”, ЕООД, 

Ген.Тошево, 

Заповед № РД 01-531/04.10.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-539/19.08.2009 г. 

Добра за срок от 3 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от три години 

на Отделение по детски болести 

акредитационна оценка  „много добра” 

за  срок от четири години; 

    на Отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Отделение по нервни 

болести акредитационна оценка 

„много добра”  за срок от четири 

години; 

    на АГО акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

    на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

    на Отделение по физикална 

и рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Медико-диагностична 

клинична лаборатория акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

    на Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

    на АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „ добра” за срок 

от три години; 

 



на АГО акредитационна оценка  

„средна” за срок от две години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на АСБ акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години. 
69.МБАЛ”Д-р Н.Василиев”, АД, 

КЮСТЕНДИЛ, 

Заповед № РД 01-532/04.10.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за  

срок от пет години; 

 на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична”  за срок от пет 

години; 

 на Ортопедия и травматология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Заповед № РД 01-736/03.09.2008 г. 

1. Акредитационна оценка 

за практическо обучение, както следва: 

 

1.1. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Детски болести, 

Кардиология, Клинична лаборатория, 

Образна диагностика, Ортопедия и 

травматология, Хирургия, Урология – 

„отлична” за срок от 5 години;   

 



 на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „лоша” за срок 

от една година; 

 на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Кожно-венерологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на УНГ отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 на Очно отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

 на Пневмофтизиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

 на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 



 на Отделение за 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години;  

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години 

Заповед № РД 01-200/25.03.2009 г. 

На Отделение по неонатология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

70.МБАЛ „Проф.д-р П.Стоянов”, АД, 

ЛОВЕЧ, 

Заповед № РД 01-533/04.10.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за  срок от четири години; 

 на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

 на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра”  за срок от четири 

години; 

 на Отделение обща и клинична 

Заповед № РД 01-572/08.11.2007 г. 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „добра” за срок от 3 

години; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение съдебна 

медицина и деонтология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение за функционална 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение за хемодиализа 
акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение по кардиология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Отделение по 

ендокринология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Отделение по пневмология 

и фтизиатрия акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

 на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение по акушерство и 

гинекология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение по неонатология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„добра” за срок от 3 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор” и „масажист”  - 

„добра” за срок от 3 години; 

 за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „добра” за срок от 3 

години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология,  Детски 

болести, Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Нервни 

болести, Нефрология, Пневмология и 

фтизиатрия, Акушерство и 

гинекология, Ортопедия и 

травматология, Съдова хирургия, Очни 

болести, Урология, Хирургия, 

Клинична лаборатория – „добра” за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на Отделение по хирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Отделение по урология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на ОАРИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Отделение по нервни 

болести акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Отделение по очни болести 

аредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Оделение по ушно-носно-

гърлени болести акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

 на Отделение по кожни и 

венерически болести акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

 на Отделение по инфекциозни 

болести акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Аптека акредитационна 

срок от 3 години;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-141/24.11.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години 

 

На Отделение по съдова 

хирургия акредитационна оценка 

«добра» за срок от три години. 

 

На Пневмофтизиатрично 

отделение – «много добра» за срок от 

четири години; 

На Микробиологична 

лаборатория – «много добра» за срок от 

четири години. 

 

 

Първо вътрешно отделение    -  

„отлична” за срок от пет години; 

Второ вътрешно отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ендокринология и 

болести на обмяната – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по пневмология и 

фтизиатрия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по педиатрия – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по неонатология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по АГО – „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по спешна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „много добра” за 

срок от 4 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка“ – 

„много добра” за срок от 4 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение по урология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

ОАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по съдова хирургия – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение УНГ болести – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение трансфузионна хематология 

– „много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по диализно лечение – 

„много добра” за срок от четири 

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 от пет години; 

Образна диагностика – „отлична” за 

срок от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалността „медицински лаборант“ 

– „много добра” за срок от 4 години; 

- за 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 4 години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Инфекциозни болести, 

Кардиология, Клинична лаборатория, 

Нервни болести, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Педиатрия, Урология, 

Хирургия – „много добра” за 4 години. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок от 

пет години. 

71.САГБАЛ”ЕВА”, ЕООД, СЛИВЕН 

Заповед № РД 01-534/04.10.2006 г. 

 

Заповед № РД 01-683/31.07.2008 г. 

Лоша за срок от 1 година 

 

 

Много добра за срок от 4 години 

На Акушеро-гинекологично отделение 

акредитационна оценка „лоша” за срок 

от една година. 

На Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

72.ДКЦ”ХИПОКРАТ”-ПЕЩЕРА, 

Заповед № РД 01-535/04.10.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години на Сектор по физикална терапия и 

рехабилитация акредитационна оценка  

„много добра” за  срок от четири 

години; 

на Сектор образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години 

 

73.ДМСГД-ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-536/04.10.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

74.МЦ”ДИАНАМЕД-2001”, ЕООД, 

ЯМБОЛ, 

Заповед № РД 01-522/04.10.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   



75.МБАЛ-САМОКОВ,ЕООД, 

Заповед № РД 01-523/04.10.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на І-во вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” 

за  срок от пет години; 

    на ІІ-ро вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична”  за 

срок от пет години; 

    на АГО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на ОАРИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Ортопедо-

травматологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на УНГ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

    на Отделение за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Физикална терапия и 

 



рехабилитация акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Клинична патология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

Заповед № РД 01-768/29.10.2009 г.  На Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

76.МДОЗС-РУСЕ,ЕООД, 

Заповед № РД 01-524/04.10.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години на Химиотерапевтично отделение 

акредитационна оценка  „отлична”за  

срок от пет години; 

    на Радиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Дерматологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична”  за срок от пет години; 

    на Хирургично отделение 

със сектор за анестезии и урологичен 

сектор акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Рентгендиагностично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Лаборатория по 

нуклеарно-медицинска диагностика 

 



акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

77.ДМСГД-БУЗОВГРАД, 

Заповед № РД 01-525/04.10.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

78.МБАЛ”Св.Иван Рилски”-

РАЗГРАД,АД 

Заповед № РД 01-543/04.10.2006 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На МДЛ по образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за  

срок от пет години; 

    на МДЛ-клинична 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на МДЛ-микробиологична 

акредитационна оценка „много добра”  

за срок от четири години; 

    на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Отделение по 

патологоанатомия, цито и 

хистопатология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Отделение по 

хемодиализа акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Отделение по 

трансфузионна хематология 

Заповед № РД 01-12/21.01.2009 г.  

акредитационна оценка за практическо 

обучение, както следва: 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, Клинична 

лаборатория,  Нервни болести, 

Образна диагностика, Ортопедия и 

травматология, Очни болести, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Психиатрия, Ушно-носно-гърлени 

болести, Хирургия  – „много добра” за 

4 години. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Кардио-ревматологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Гастроентерологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Отделение за новородени 

деца акредитационна оценка „отлична” 

за срок от пет години; 

 на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Отделение по урология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на Очно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на УНГ отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Диспансерно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-08/21.01.2009 г. 

 

 

Заповед № РД 01-85/29.08.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от три години 

 

 

 

 

 

 

дерматовенерологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на Диспансерно 

пневмофтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Диспансерно психиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Отделение за 

рехабилитация и физиотерапия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

На Ортопедично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години 

 

Вътрешно отделение    -  „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по пневмология и 

фтизиатрия – „добра” за срок от три 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение по гастроентерология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

ОАРИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по урология – „много 

добра” за срок от четири години; 

АГО с неонатология – „много добра” 

за срок от четири години; 

Отделение по педиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по неврология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по УНГ болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по КВ болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по психиатрия – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„добра” за срок от три години; 

Отделение трансфузионна хематология 

– „отлична” за срок от пет години; 

Хемодиализа – „много добра” за срок 

от четири години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по клинична патология – 

„добра” за срок от три години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-57/25.03.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Образна диагностика – „много добра” 

за срок от четири години; 

Спешно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

АСБ – „много добра” за срок от четири 

години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години. 

 

 

Отделение по ортопедия и 

травматология - „много добра” за срок 

от четири години; 

Отделение по пневмология и 

фтизиатрия – „отлична” за срок от пет 

години;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” – 

„отлична” за срок от пет години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.3. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за следдипломно обучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести,  Клинична лаборатория,  

Нервни болести , Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Педиатрия, Пулмология и 

фтизиатрия, Психиатрия, Ушно-носно-

гърлени болести, Хирургия – 

„отлична” за пет години. 

79.СБАЛББ”СВ.СОФИЯ”,ЕАД,СОФИЯ 

Заповед № РД 01-544/04.10.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години на Първа клиника за 

неспецифични белодробни 

заболявания акредитационна 

оценка  „отлична” за  срок от 

пет години; 

    на Втора клиника за 

неспецифични белодробни 

заболявания акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Трета клиника за 

неспецифични белодробни болести 

акредитационна оценка „отлична”  за 

срок от пет години; 

    на Клиника по белодробна 

туберкулоза акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Клиника по терапевтична 

спешна помощ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Клиника по гръдна 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Клиника по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

1. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

І. ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ: 

Клинично обучение на 

студенти по медицина за 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебните 

дисциплини „Вътрешни болести”, 

„Детски болести” и „Анестезиология и 

интензивно лечение”, раздел 

„Пневмология и фтизиатрия” – 

„отлична” за 5 години;  
 

ІІ. СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ 

Следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Пневмология и 

фтизиатрия, Гръдна хирургия, Детска 

пневмология и фтизиатрия, Вътрешни 

болести, Детски болести, Обща 

медицина, Анестезиология и 

интензивно лечение, Хирургия – 

„отлична” за 5 години. 

 



години; 

    на Детска фтизиатрична 

клиника акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Патоморфологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

80.СБДПЛР-ПАНЧАРЕВО,ООД, 

Заповед № РД 01-545/04.10.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Рехабилитационна ортопедо-

травматологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за  

срок от три години; 

    на Рехабилитационно 

неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

 



оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

81.СМДЛ”СКЕНДИАГНОСТИК”,ООД, 

Заповед № РД 01-546/04.10.2006 г. 

Средна за срок от 2 години   

82.ДМСГД-ТЪРГОВИЩЕ, 

Заповед № РД 01-547/04.10.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

83.МБАЛ-ТУТРАКАН, 

Заповед № РД 01-842/18.12.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на Отделение по вътрешни болести 

акредитационна оценка  „отлична” за  

срок от пет години; 

    на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична”  за срок от пет години; 

    на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Отделение по обща и 

клинична патология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-71/11.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

    на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

    на Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Болнична аптека 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Аптека акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

 

Педиатрично отделение - „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по нервни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по вътрешни болести – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по акушерство и 

гинекология с дейност по 

Неонатология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология – „много добра” за срок от 

четири години; 

Клинична лаборатория  – „отлична” за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност: 

Акушерство и гинекология и Образна 

диагностика - „много добра” за срок от 

четири години. 

 

 

 

 

 

 

 

 



срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория  – 

„добра” за срок от три години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Звено за централна стерилизация – 

„отлична” за срок от пет години; 

84.МБАЛ-ЕЛЕНА, 

Заповед № РД 01-843/18.12.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-682/31.07.2008 г. 

Добра за срок от 3 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за  

срок от пет години; 

    на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

    на Отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„много добра”  за срок от четири 

години; 

    на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

    на Лаборатория за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

    на Медико-диагностична 

клинична лаборатория акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

    на Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

    на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

на ОФТР – „много добра” за срок от 

 



 

 

Заповед № РД 01-146/19.04.2010 г. 

 

 

Средна за срок от две години 

четири години 

 

на МДЛ-клинична – „средна” за срок 

от две години; 

на Сектор по образна диагностика – 

„средна” за срок от две години; 

на АГ отделение – „средна” за срок от 

две години; 

на Централна стерилизация – „средна” 

за срок от две години; 

на Болнична аптека – „средна” за срок 

от две години; 

на АСБ – „средна” за срок от две 

години. 

85.МБАЛ-КОЗЛОДУЙ, 

Заповед № РД 01-844/18.12.2006 г. 

Добра за срок от 3 години на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за  срок от три години; 

   на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра”  за срок от четири 

години; 

    на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Болнична аптека 

 



акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

86.МИ-МВР ИНСТИТУТ, 

Заповед № РД 01-845/18.12.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Клинична лаборатория и 

лаборатория по липидология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Клинична микробиология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

На Отделение по радиоизотопна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Клиника по образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение по физиотерапия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение по функционална 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Отделение по патоанатомия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение по стоматология и 

зъботехника акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „рентгенов лаборант”,  

„медицински лаборант”, 

„рехабилитатор”, „помощник-

фармацевт”, „здравен инспектор”- 

„отлична” за срок от 5 години; 

- теоретично и практическо 

обучение на студенти от Академията 

на МВР; 

        - за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Клиника по кардиология и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

На Клиника по пулмология, 

алергология и хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Клиника по гастроентерология 

акредитациона оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Клиника по неврология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Клинично отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Отделение по ендокринология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение по нефрология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение по кожно-венерически 

заболявания акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Отделение по психиатрия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение за специфични и 

специалност: Клинична лаборатория, 

Микробиология, Нуклеарна медицина, 

Образна диагностика, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Гастроентерология, Нервни болести, 

Вътрешни болести, Ендокринология и 

болести на обмяната, Нефрология,  

Хирургия, Ушно-носно-гърлени 

болести, Анестезиология и интензивно 

лечение, – „отлична” за срок от 5 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консултативни дейности 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Клиника по хирургия и 

операционен блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

На Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Клиника по травматология и 

ортопедия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Клиника по УНГ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

На Отделение по урология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение по гинекология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение по очни болести 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок то четири години; 

 

На Клиника по анестезиология и 

реанимация акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Болнична аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЦЕНТРАЛНА 

КЛИНИЧНА БАЗА В СОФИЯ, 

МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ: 

Заповед № РД 01-33/21.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

На Административно-стопански блок 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

Клиника по кардиология -   „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по вътрешни болести, 

пулмология, фтизиатрия и клинична 

алергология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по пулмология и 

фтизиатрия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по клинична алергология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Клиника по вътрешни болести, 

нефрология, диализно лечение и 

ревматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по нефрология и диализно 

лечение – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по ревматология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по неврология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по психиатрия – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по хематология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ендокринология и 

болести на обмяната – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по кожни и венерически 

болести – „много добра” за срок от 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.3. 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 5 години; 

3.4. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от 5 години; 



четири години; 

Отделение по спешна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по обща, коремна и съдова 

хирургия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „много добра” за срок 

от четири години; 

Отделение по УНГ болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по гинекология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по очни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физиотерапия и 

рехабилитация – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по нуклеарна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична патология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по микробиология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Аптека – „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

             3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната,  Кардиология, Клинична 

лаборатория, Микробилогия,  Нервни 

болести,  Нефрология,  Образна 

диагностика, Ортопедия и 

травматология, Пневмология и 

фтизиатрия, Урология, УНГ–болести, 

Хирургия – „отлична” за 5 години. 

 

 

 

 

 

 



 

87.СБР”ЗДРАВЕ”-БАНКЯ, 

Заповед № РД 01-846/18.12.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-120/04.05.2012 г. 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

на    Първо неврологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Второ неврологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Трето вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Четвърто вътрешно 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Кабинет за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Административно- 

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

 

Отделение по нервни болести и 

отоневрология -   „отлична” за срок от 

пет години; 

Първо отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

 



Второ отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Трето отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика  – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Административно – стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

88.ДКЦ-І-СЛИВЕН, 

Заповед № РД 01-739/24.11.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

89.МБАЛ”СВ.ПЕТКА”,АД,ВИДИН, 

Заповед № РД 01-740/24.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от 3 години на Вътрешно стационарно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за  срок от четири години; 

    на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра”  за срок от четири 

години; 

    на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлчна” за 

срок от пет години; 

    на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

    на Отделение по 

хемодиализа акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

Заповед № РД 01-252/10.04.2009 г. 

764. акредитационн

а оценка за 

практическо 

обучение, 

както следва: 

 

за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Детски болести, 

Кардиология, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, Ушно-

носно-гърлени болести, Пневмология и 

фтизиатрия и Хирургия – „добра” за 

срок от 3 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

    на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

    на Ортопедично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на УНГ акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

 на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 на Патолого-анатомично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-770/29.10.2009 г. 

 

 

 

 

 

Добра за срок от три години 

 

 

 

 

 

на МДЛ клинична   

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-207/17.07.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

на Гастроентерологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по нефрология 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по УНГ и очни 

болести акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение - „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по хирургия – «много 

добра» за срок от четири години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на следните 

специалности: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 



 

 

 

 

Отделение по акушерство и 

гинекология – «много добра» за срок 

от четири години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – «много добра» за срок 

от четири години; 

Отделение по ушно-носно-гърлени 

болести – «много добра» за срок от 

четири години; 

Отделение по очни болести – 

«отлична» за срок от пет години; 

Първо отделение по Вътрешни болести 

– «много добра» за срок от четири 

години; 

Второ отделение по Вътрешни болести 

– «много добра» за срок от четири 

години; 

Отделение по пневмология и 

фтизиатрия – «много добра» за срок от 

четири години; 

Отделение по нефрология и диализно 

лечение – «много добра» за срок от 

четири години; 

Отделение по нервни болести – «много 

добра» за срок от четири 

години; 

Отделение по педиатрия – «много 

добра» за срок от четири години; 

Отделение по Кожни и венерически 

болести – «много добра» за срок от 

четири години; 

Отделение по психиатрия – «отлична» 

за срок от пет години; 

Отделение по  трансфузионна 

хематология – «отлична» за срок от 

пет години; 

Отделение по  физиотерапия и 

рехабилитационна медицина – «много 

добра» за срок от четири години; 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Нервни болести, Ортопедия и 

травматология, Педиатрия, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Психиатрия, Ушно-носно-гърлени 

болести и Хирургия – „много добра” за 

срок от 4 години; 

 

 



Отделение по Спешна медицина – 

«много добра» за срок от четири 

години; 

Отделение по  Обща и клинична 

патология – «отлична» за срок от пет 

години; 

Отделение по  Съдебна медицина – 

«отлична» за срок от пет години; 

Отделение по  Образна диагностика – 

«много добра» за срок от четири 

години; 

Клинична лаборатория – «отлична» за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

«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; 
90.МБДПЛР”ВИТА”-ВЕЛИНГРАД, 

Заповед № РД 01-741/24.11.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години на Физиотерапевтично  

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на 

Физиотерапевтичноотделение за 

лечение на травматологично болни 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на 

Физиотерапевтичноотделение за 

лечение на неврологично болни 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Физиотерапевтично 

отделение за лечение на терапевтично 

болни акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Административно-стопански блок 

 



акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

91.САГБАЛ”Д-Р ЩЕРЕВ”, 

Заповед № РД 01-742/24.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-38/21.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-212/23.08.2012 г. 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

на Акушеро-гинекологично  

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

Асистирана репродукция -   „отлична” 

за срок от пет години; 

Акушерство и гинекология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Медико-диагностична лаборатория по 

клинична патология – „отлична” за 

срок от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва:  

 

1. за практическо обучение 

(преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” 

по специалност „медицина“ – 

„отлична” за срок от 5 години; 

1.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„акушерка” - „отлична” за срок от 5 

години; 



1.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност Акушерство и 

гинекология – „отлична” за срок от 5 

години. 

92.ДМСГД-ЗЛАТИЦА, 

Заповед № РД 01-743/24.11.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

93.МБАЛ-ДОБРИЧ, 

Заповед № РД 01-731/24.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Образна диагностика и 

нуклеарна медицина акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на І терапевтично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ІІ терапевтично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ІІІ терапевтично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврохирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „помощник-

фармацевт”, „санитарен инспектор” и 

„масажист (с уведено зрение)” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Вътрешни болести, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на АГО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по кожни и 

венерически болести акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за диализно 

лечение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

Кардиология, Ендокринология и 

болести на обмяната, Нефрология, 

Гастроентерология, Пулмология и 

фтизиатрия, Детски болести, 

Акушерство и гинекология, 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Хирургия, Нервни болести, 

Инфекциозни болести, Очни болести, 

Ушно-носно-гърлени болести,  Кожни 

и венерически болести, Ортопедия и 

травматология, Физикална и 

рехабилитационна медицина, Образна 

диагностика, Клинична лаборатория, 

Урология, Микробиология, 

Неврохирургия, Медицинска 

онкология – „отлична” за срок от 5 

години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-37/21.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

Първо вътрешно отделение -   

„отлична” за срок от пет години; 

Второ вътрешно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Трето вътрешно отделение  – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по педиатрия – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по неврология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

ОАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по АГ – „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение „Неонатология” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Урология”  – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение „Неврохирургия” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Ортопедия и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и  „акушерка“ - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” - „отлична” за срок от 5 



травматология” – „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение УНГ болести – „отлична” за 

срок от пет години; 

ОФРМ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Кожно-венерическо отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Диализно лечение” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Спешно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Образна диагностика” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Обща и клинична 

патология”  – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение „Съдебна медицина” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Трансфузионна 

хематология” – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение „Медицинска онкология” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Централна стерилизация – „отлична” 

за срок от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

години; 

3.4. за практическо обучение 

на студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„кинезитерапия” и „ерготерапия“ - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение,  Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Нефрология, 

Пневмология и фтизиатрия, Oртопедия 

и травматология, Педиатрия, 

Хирургия, Очни болести, УНГ 

болести, Урология, Образна 

диагностика,  Нервни болести, 

Инфекциозни болести, Кожни и 

венерически болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Медицинска онкология – „отлична” за 

5 години. 

 

 

 

 

 

94.МБАЛ”Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ” –

ТЕТЕВЕН, 

Заповед № РД 01-732/24.11.2006 г. 

Добра за срок от 3 години 

 

 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-523/17.08.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по белодробни 

болести акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири години; 

на Детско отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

На Хирургично отделение  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 



на Акушерогинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по белодробни 

болести акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 
95.ББАЛ-ВМА-ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-733/24.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Отделение за медико-

диагностични и лабораторни 

изследвания акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Рентгеново отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физиотерапия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Патологоанатомично 

На Обучение на студенти и/или 

специализанти акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Терапевтична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по неврология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургическа клиника 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Общо хирургическо 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от 4 години; 

на Травматологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Кожно-венерологично 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по палиативни 

грижи акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири години; 

на Стерилизационна 

акредитационна оценка „много добра” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД 01-188/26.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

за срок от 4 години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

Клиника по нервни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по  вътрешни болести - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по хирургия - „много добра” 

за срок от четири години; 

ОАИЛ - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по очни болести  - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по УНГ болести - „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична патология  - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение клинична лаборатория - 

„отлична” за срок от пет години; 

Централна стерилизационна - 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека - „отлична” за срок от 

пет години; 

АСБ - „отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти от 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалността „медицинска сестра” 

- „много добра” за срок от 4 години; 

3.2. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен 

„професионален бакалавър по…” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор“ и „помощник-

фармацевт“ - „много добра” за срок от 

4 години; 

3.3. за 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 4 години; 

3.4. за следдипломно 



обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Вътрешни болести, Нервни болести, 

Хирургия – „много добра” за срок от 4 

години. 

 

 

96.СБДПЛРОДА БУЛ-ПРО, 

Заповед № РД 01-734/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Ортопедо-травматологично  

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години. 

Заповед № РД 01-385/03.06.2009 г. 

На Сектор по образна 

диагностика  акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години 

 

97.ДМСГД-ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-735/24.11.2006 г. 

Добра за срок от 3 години   

98.ВМА-МБАЛ-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-681/21.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Централна клинична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Вирусологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Паразитологична 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Център по трансфузионна 

хематология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника „Конвенционална 

рентгенова диагностика” 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Компютърна и 

магнитно резонансна томография” 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по нуклеарна 

медицина акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клиника „Функционална 

диагностика на сърдечно-съдовата 

система” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника „Функционална 

диагностика на нервната система” 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Консултативно-приемно 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по спешна терапия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по кардиология и 

ревматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по белодробни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по 

гастроентерология и хепатология 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Фармация на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по специалността 

„медицински рехабилитатор-

ерготерапевт” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

– „отлична” за срок от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра4 и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „помощник-

фармацевт” и „масажист (с уведено 

зрение)” – „отлична” за срок от 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по 

ендокринология и болести на обмяната 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по хематология и 

онкология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по 

дерматовенерология и алергология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по инфекциозни, 

паразитни и тропически болести 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по спешна 

токсикология и алергология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по нефрология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Психиатрична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Спешна 

хирургия” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Диагностично-операционен 

център акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Клинична лаборатория, 

Микробиология, Вирусология, 

Медицинска паразитология, 

Трансфузионна хематология, Образна 

диагностика, Кардиология, 

Ревматология, Пневмология и 

фтизиатрия, Вътрешни болести, 

Гастроентерология, Ендокринология и 

болести на обмяната, Авиационна 

медицина, Клинична хематология, 

Кожни и венерически болести, 

Инфекциозни болести, Токсикология, 

Клинична токсикология, Нефрология, 

Нервни болести, Психиатрия, 

Хирургия, Висцерална хирургия, 

Гръдна хирургия, Съдова хирургия, 

Акушерство и гинекология, 

Неврохирургия, Урология, Ортопедия 

и травматология, Ушно-носно-гърлени 

болести, Очни болести, 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина, Медицина на бедствените 

ситуации, Обща и клинична патология, 

Спешна медицина, Трудова медицина, 

Радиобиология, Радиационна хигиена, 

Нуклеарна медицина, Лицево-

челюстна хирургия 

- за следдипломно обучение за лица 

с образователно-квалификационна 

степе „магистър” по „медицина”, 

„дентална медицина” или „фармация” 

за придобиване на специалност: 

Военна токсикология, 

Военномедицинско планиране, 

Военномедицинско снабдяване, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клиника „Коремна 

хирургия” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника „Ендоскопска 

хирургия” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника „Жлъчно-

чернодробна и панкреатична хирургия 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Гръдна хирургия” 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Съдова хирургия 

и ангиология” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника „Обща и 

онкологична гинекология” 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Неврохирургия” 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Обща урология” 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Ендоурология и 

екстракорпорална литотрипсия” 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Ортопедична 

травматология” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника „Пластична и 

реконструктивна хирургия” 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Лицево-челюстна 

хирургия” акредитационна оценка 

Превантивна военна медицина, -  

„отлична” за срок от 5 години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари по дентална 

медицина за придобиване на 

специалност Орална хирургия – 

„отлична” 

- за следдипломно обучение за лица с 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или 

„професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Операционна и 

превързочна техника, Анестезиология 

и интензивни грижи, Психиатрична 

сестра, Болична хигиена (превенция и 

контрол на инфекциите) – „отлична” за 

срок от 5 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-217/23.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клиника „Ушно-носно-

гърлени болести” акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Очна клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Анестезиология, 

реанимация и интензивно лечение” 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Интензивна 

терапия” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника „Физиотерапия и 

рехабилитация” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Сектор „Съдебно-

медицинска експертиза” 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Лаборатория 

„Патоморфология, аутопсионна и 

биопсична диагностика” 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

Клиника по ендокринология и болести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 



 

 

на обмяната -   „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по пневмология и фтизиатрия  

– „отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Кардиология”  – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по ревматология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Инфекциозни болести”– 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по медицинска онкология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Клиника “Нервни болести”– „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника “Функционална диагностика 

на сърдечно-съдовата система” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Обща и онкологична 

гинекология»    – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника “Коремна хирургия”  – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по чернодробно-

панкреатична хирургия и  

трансплантология  – „отлична” за срок 

от пет години; 

Клиника “Неврохирургия” – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника “Гръдна хирургия”  – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Ендоурология и 

екстракорпорална литотрипсия” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Обща урология” – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение “Oрална, челюстна и 

лицево-челюстна хирургия”  – 

„отлична” за срок от пет години; 

практическо обучение, както следва: 

 

3.5. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър”– 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.6. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти от 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалността „медицинска сестра” 

- „отлична” за срок от 5 години; 

3.7. за практическо 

обучение    (учебна практика и 

преддипломен стаж)    на   студенти  по 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна           степен         

„професионален бакалавър по…”      по       

специалностите 

 

 „медицински лаборант”, „рентгенов 

лаборант”, „рехабилитатор“ - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.8. за преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.9. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 



Отделение по пластична хирургия и 

изгаряния  – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника за ушни, носни и гърлени 

болести  – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника  “Очни болести”  – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника “Ортопедия и травматология”  

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение “Септична хирургия” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по артроскопска 

травматология  – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по сърдечно-съдова хирургия 

и ангиология  – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника «Анестезиология»   – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Интензивно лечение”  – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Интензивна терапия” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Спешна терапия” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Спешен диагностично-оперативен 

център – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника “Дерматология и 

венерология” – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника “Функционална диагностика 

на нервната система” – «отлична» за 

срок от пет години; 

Клиника  “Конвенционална рентгенова 

диагностика” – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника “Компютърна и магнитно 

придобиване на специалностите: 

Авиационна медицина, Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Ангиология, 

Вирусология, Вътрешни болести, 

Гастроентерология, Гръдна хирургия, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Инфекциозни болести, 

Кардиология, Клинична лаборатория, 

Клинична токсикология, Клинична 

хематология, Кожни и венерически 

болести, Медицина на бедствените 

ситуации (на катастрофите), 

Медицинска онкология, Медицинска 

паразитология, Микробиология, 

Неврохирургия, Нервни болести, 

Нефрология, Образна диагностика, 

Обща и клинична патология, Орална 

хирургия, Ортопедия и травматология, 

Очни болести, Пластично-

възстановителна и естетична хирургия, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Психиатрия, Радиобиология, 

Ревматология, Спешна медицина, 

Съдова хирургия, Урология, Ушно-

носно-гърлени болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина и 

Хирургия – „отлична” за срок от 5 

години; 

3.10. за следдипломно 

обучение по военномедицинските 

специалности: Военномедицинско 

планиране, Военномедицинско 

снабдяване (за фармацевти), 

Превантивна военна медицина и 

Военна токсикология – „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.11. за следдипломно 

обучение за лица с образователно-



резонансна томография” (КТ И МРТ) – 

«отлична» за срок от пет години; 

Лаборатория “Нуклеарна медицина и 

метаболитна терапия” – «отлична» за 

срок от пет години; 

Клиника “Психиатрия” – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника “Гастроентерология” – 

„отлична” за срок от пет години; 

    Клиника “Ендоскопска, 

ендокринна хирургия и 

колопроктология” – „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по  “Колопроктология” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Хематология” – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по нефрология  – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по клинична имунология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Секция по  цитогенетика - „отлична” за 

срок от пет години; 

Лаборатория “Микробиология” - 

„отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория “Вирусология” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Обща и клинична патология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по паразитология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория “Молекулярна 

диагностика на чернодробните 

заболявания” – „отлична” за срок от 

пет години; 

Токсико-химична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки), Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки) – „отлична” за 

срок от 5 години. 

 

 

 



Център по трансфузионна хематология 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по диализно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника  “Физикална и 

рехабилитационна медицина» - 

«отлична» за срок от пет години; 

Отделение “Съдебномедицинска 

експертиза’’ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника “Спешна токсикология” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Противоепидемично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – «отлична» за срок 

от пет години; 

Административно-стопански блоки – 

„отлична” за срок от пет години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по експериментална 

хирургия – „отлична” за срок от пет 

години.  

99.МБАЛ-ЕЛИН ПЕЛИН, 

Заповед № РД 01-713/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

 



години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

 на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

100.МБАЛ-СВИЩОВ, 

Заповед № РД 01-707/24.11.2006 г. 

Добра за срок от 3 години на  Първо вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Второ вътрешно 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско акредитационна 

оценка „много добра” а срок от четири 

години; 

на АГ акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Инфекциозно 

акредитационна оценка „добра” за рок 

от три години; 

на Неврологично 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на УНГ акредитационна 

оценка „средна” за срок от две години; 

на Физиотерапия и 

рехабилитация акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Анестезия и интензивно 

лечение акредитационна оценка „лоша” 

за срок от една година; 

на Хирургично 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 



на Хемодиализа 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

МБАЛ-СВИЩОВ 

Заповед № РД 01-465/04.06.2008 г. 

 На ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години 

 

Заповед № РД 01-771/29.10.2009 г. Средна за срок от две години на Първо вътрешно отделение   

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на АГО акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по образна 

 



диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Аптека акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на АСБ акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години. 

101.ДКЦ-І-ШУМЕН, 

Заповед № РД 01-714/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

102.МЦДП”ВИВА”-ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-712/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

103.МБАЛ”СВ.АННА”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-711/24.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Клиника по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по съдова 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по урология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гинекологична клиника 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврохирургична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Кожно-венерологична 

клиника акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по детска 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по коремна 

хирургия І и ІІ ХО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по гръдна 

хирургия акредитационна оценка 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Инфекциозни болести, Кардиология, 

Нефрология, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Акушерство и гинекология, 

Висцерална хирургия, Лицево-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по лицево-

челюстна хирургия акредитационна 

оценка „лоша” за срок от една година; 

на Отделение по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Родилно отделение със 

сектор „Неонатология” акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение „Ушно-носно-

гърлени болести”  акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по ообразна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение „Клинична 

лаборатория” акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по клинична 

микробиология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

челюстна хирургия, Неврохирургия, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Урология, Хирургия, Образна 

диагностика, Ушно-носно-гърлени 

болести, Обща медицина, Детски 

болести – „отлична” за срок от 5 

години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари по дентална 

медицина за придобиване на 

специалност: Орална хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години; 

- за следдипломно обучение за лица, 

притежаващи едновременно 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по „медицина” и 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по „дентална 

медицина” за придобиване на 

специалност Дентална, орална и 

лицево-челюстна хирургия – „отлична” 

за срок от 5 години. 
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Отлична за срок от пет години 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

              на Клиника по кардиохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

Първо вътрешно отделение -   

„отлична” за срок от пет години; 

 

Второ вътрешно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Клиника по кардиология  – „отлична” 

за срок от пет години; 

 

Отделение по педиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

 

Инфекциозно отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

Неврологична клиника – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               3.акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.3. за преддипломен стаж на 



Неврологична клиника – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

Клиника по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

Родилно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

 

Неонатологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Гинекологично отделение  – „отлична” 

за срок от пет години; 

 

Клиника по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

Неврохирургична клиника – „отлична” 

за срок от пет години; 

 

Клиника по кардиохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Клиника по лицево-челюстна хирургия 

– „отлична” за срок от пет години; 

 

Отделение по оториноларингология – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Клиника по ортопедия и 

травматология– „отлична” за срок от 

пет години; 

 

Очна клиника – „отлична” за срок от 

пет години; 

 

Клиника за анестезия и интензивно 

лечение – „отлична” за срок от пет 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.5. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор” - „отлична” за срок от 

5 години; 

3.6. за практическо обучение 

на студенти по специалностите 

„медицинска рехабилитация, 

ерготерапия”, „кинезитерапия”, за 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” - „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.7. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология  и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, Инфекциозни 

болести, 



години; 

 

Спешно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

 

Клиника по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

Микробиология и контрол на 

вътреболничните инфекции  – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Отделение по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение по хемодиализа – „отлична” 

за срок от пет години; 

 

Клиника по физикална 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Отделение по клинична патология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение за централно снабдяване 

със стерилни материали – „отлична” за 

срок от пет години; 

Кардиология,Кардиохирургия, 

Клинична лаборатория, Лицево-

челюстна хирургия, Микробиология, 

Неврохирургия, Нервни болести, 

Нефрология, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Спешна 

медицина,Трансфузионна хематология, 

Урология, УНГ болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия – „отлична” за срок от 5 

години; 

3.8. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър“ по 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 

„Болнична хигиена (превенция и 

контрол на инфекциите) - „отлична” за 

срок от 5 години. 

 

 

 



 

104.СБАЛО”ПРОФ.Б.БОЙЧЕВ”-

СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-710/24.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на   Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Клиника „Обща ортопедия 

и ендопротезиране” акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Клиника „Хирургия на 

горен крайник” акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клиника „Гръбначна 

хирургия” акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клиника „Онкоортопедия” 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клиника „Детска 

ортопедия” акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на КАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника „Постоперативна 

рехабилитация” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „много добра” за 

срок от 4 години; 

        - за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Ортопедия и 

травматология и Обща медицина – 

„много добра” за срок от 4 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заповед № РД 01-100/17.04.2012 г. 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

срок от пет години; 

 

Клинична лаборатория -   „добра” за 

срок от три години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Обща ортопедия и 

ендопротезиране”– „отлична” за срок 

от пет години; 

Клиника “Хирургия на горен 

крайник”– „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника “Гръбначна хирургия”– 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника “Онкоортопедия”– „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника “Детска ортопедия”– 

„отлична” за срок от пет години; 

КАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника “Физикална и 

рехабилитационна медицина”– 

„отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по трансфузионна 

хематология – „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 срок от пет години; 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по специалност 

„медицина“ – „отлична” за срок от 5 

години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „масажист” и 

„рехабилитатор“ - „отлична” за срок от 

5 години; 

3.3. за практическо обучение 

на студенти по специалностите 

„ерготерапия”, „кинезитерапия” за 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” - „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалностите: Oртопедия и 

травматология и Анестезиология и 

интензивно лечение - „отлична” за 

срок от 5 години; 

105.МЦ-ДОБРИЧ, 

Заповед № РД 01-709/24.11.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

106.ДМСГД”СВ.ПАРАСКЕВА”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-708/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

107.ПСАГБАЛ”СВ.СОФИЯ”, 

Заповед № РД 01-703/24.11.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години 

 

на  Родилно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Детско неонатологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по патологична 

бременност акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение І-ва гинекология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение ІІ-ра 

гинекология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника за хирургия на 

млечна жлеза акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение Клинична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение 

микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение образна и 

функционална диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение клинична 

патология и цитология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „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 5 години; 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „рентгенов лаборант”,  

„медицински лаборант”, 

„рехабилитатор”, „масажист”(с 

увредено зрение) – „отлична” за срок 

от 5 години; 

        - за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология – „отлична” за срок от 5 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-121/04.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от 4 години 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

Отделение по образна и функционална 

диагностика  -   „много добра” за срок 

от четири години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Лаборатория по клинична патология и 

цитология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Родилно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по патологична бременност 

– „отлична” за срок от пет години; 

Първо отделение по гинекология и 

онкогинекологична хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Второ отделение по гинекология за 

дейности по асистирана репродукция – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Трето отделение по гинекология за 

онкохирургия на млечна жлеза – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

ОАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Детско неонатологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по специалност 

„медицина“ – „много добра” за срок от 

4 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„акушерка” - „много добра” за срок от 

4 години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология – „много добра” за срок 

от 4 години. 

 

  



Централна стерилизация – „отлична” 

за срок от пет години. 

 

 

108.МЦ”МЕДИКА 2005”, ЕООД, 

ГР.ВИДИН, 

Заповед № РД 01-704/24.11.2006 г. 

 

Заповед № РД 01-146/24.11.2011 г. 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

  

109.ДМСГД, ГР.ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-705/24.11.2006 г. 

Средна за срок от 2 години   

110.МБАЛ”ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ”, 

АД,СТАРА ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-554/07.11.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Първо вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Второ вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Трето вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Четвърто вътрешно 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Пето вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Шесто вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Първо хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Второ хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на ДХО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Очно акредитационна 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за клинично обучение на 

студенти от професионално 

направление „Медицина” на 

образователно квалификационна 

степен „магистър”; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Нефрология, Детски болести, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, инфекциозни болести, 

Кардиология, Клинична хематология, 

Нервни болести, Пневмология и 

фтизиатрия, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Акушерство и гинекология, 

Неврохирургия, Ортопедия и 

травматология, Очни болести, 

Урология, Ушно-носно-гърлени 

болести, Хирургия, Клинична 

лаборатория, Микробиология, Образна 

диагностика. 

За следдипломно обучение за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на УНГ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Урология акредитационна 

оценка „отлична” а срок от пет години; 

на Ортопедо-травматологично 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детска травматология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Възстановителна хирургия 

и ортопедия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Неврохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОАРИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на І детско акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на ІІ детско акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Детско инфекциозно 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неонатология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Родилно акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Патологична бременност 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гинекология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврология 

акредитационна оценка „отлична” за 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки), Болнична хигиена 

(превенция и контрол на инфекциите), 

Консултант по кърмене, здравословно 

и диетично хранене, Обществено 

здраве   (за медицински сестри, 

акушерки и фелдшери), Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки), Рехабилитационни 

методики за лечение на деца с 

церебрална парализа (за 

рехабилитатори).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД 01-184/26.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Инфекциозно 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Рентген акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Патология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Хемодиализа 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Отделение по гастроентерология -   

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по нефрология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по ендокрилогия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща кардиология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Интензивно отделение по кардиология 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична хематология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по пневмология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Първо отделение по педиатрия – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Акредитационна оценка на 

възможностите за обучение на 

студенти и специализанти, както 

следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„медицинска сестра” - „много добра” 

за срок от 4 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 



„отлична” за срок от пет години; 

Второ отделение по педиатрия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Детско инфекциозно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Инфекциозно отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по нервни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по неонатология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Родилно отделение - „отлична” за срок 

от пет години; 

Гинекологично отделение - „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по неврохирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология - „много добра” за срок 

от четири години; 

Отделение по детска ортопедия и 

травматология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по очни болести - „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по УНГ - „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по урология -  „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по хирургия - „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по гръдна хирургия -  

„добра” за срок от три години; 

Отделение по детска хирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

ОАИЛ - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина - „много 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рехабилитатор” - „много 

добра” за срок от 4 години; 

 3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Ендокринология и болести на 

обмяната, Нефрология, Инфекциозни 

болести, Кардиология, Нервни 

болести, Педиатрия, Пневмология и 

фтизиатрия, Неврохирургия, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Урология, Ушно-носно-

гърлени болести, Хирургия - „много 

добра” за срок от 4 години. 

 



добра” за срок от четири 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; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от петгодини; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична”; 

Административно-стопански блок - 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека - „много добра” за 

срок от четири години; 

111.МБАЛ-ПЛОВДИВ,АД, 

Заповед № РД 01-706/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на  І Вътрешно отделение – 

ендокринологично със сектор по 

ревматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на ІІ Вътрешно отделение – 

нефрологично акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на ІІІ Вътрешно отделение – 

гастроентерологично акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на ІV Вътрешно отделение – 

кардиологично акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на V Вътрешно отделение – 

общопрофилно /пулмологичен и 

хематологичен сектори/ 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

1. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

1.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” 

по всички учебни дисциплини – 

„много добра” за срок от 4 години; 

1.2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„Управление на здравните грижи”- 

„много добра” за срок от 4 години; 

1.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 



акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по интензивна 

терапия акредитационна оценка „лоша” 

за една година; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на І Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ІІ Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на І ортопедо-

травматологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ІІ ортопедо-

травматологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на І АГО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на ІІ АГО – отделение по 

стерилитет и инфертилитет 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по неонатология 

и недоносени деца акредитационна 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

1.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” и 

„рехабилитатор” – „много добра” за 

срок от 4 години; 

1.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Вътрешни болести, 

Гастроентерология, Детски болести, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Клинична 

лаборатория, Клинична хематология, 

Обща и клинична патология, 

Микробиология, Неонатология, 

Нефрология, Нервни болести, Образна 

диагностика, Ортопедия и 

травматология, Очни болести, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Ревматология, Спешна медицина, 

Урология, Ушно-носно-гърлени 

болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия – „много добра” за 4 години. 

 



оценка „отлична” за срок от пет години; 

на ОАРИЛ акредитационна 

оценка „лоша” за срок от една година; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение функционална 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

МБАЛ-ПЛОВДИВ,АД, 

Заповед № РД 01-886/18.11.2008 г. 

 

 

 

 

На Отделение за 

анестезиология, реанимация и 

интензивно лечение акредитационна 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-133/07.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Отделение за интензивна 

терапия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

 

Отделение по нервни болести -   

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по вътрешни болести с 

дейности по клинична хематология и 

пневмология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение за кардиологично 

интензивно лечение и инвазивна 

кардиология – „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 – „отлична” 

за срок от пет години; 

 Отделение по диализно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по хирургия  – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по хирургия с дейност по 

гръдна хирургия – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по урология – „отлична” за 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рехабилитатор” - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Нервни 

болести, Нефрология, Неонатология, 

Клинична лаборатория, Образна 

диагностика, Ортопедия и 

травматология, Очни болести, 

Педиатрия, Пневмология и 

фтизиатрия, Ревматология, Спешна 

медицина, Урология, Ушно-носно-

гърлени болести, Хирургия – 

„отлична” за 5 години. 

 



срок от пет години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по ушно-носни-гърлени 

болести – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по очни 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; 

Педиатрично отделение – „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 клинична патология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Спешно приемно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кардиология 

/функционална диагностика/ - 

„отлична” за срок от пет години; 

Съдебна медицина – „отлична” за срок 

от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Трансфузионна хематология – 

„отлична” за срок от пет години; 

112.МБАЛ-РАЗЛОГ, 

Заповед № РД 01-726/24.11.2006 г. 

 

Мн.добра за срок от 4 години на  Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-674/31.07.2008 г. 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГ отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „лоша” за срок от една година; 

на Отделение за хемодиализа  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение – „много 



 

 

 

 

Заповед № РД 01-32/26.01.2010 г. 

добра” за срок от четири години; 

на Отделение по клинична патология – 

„много добра” за срок от четири 

години. 

На Микробиологична 

лаборатория   акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на АГО акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години 

113.ВМА-ББЛР-БАНКЯ, 

Заповед № РД 01-727/24.11.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години на Отделение за долекуване и 

ранна рехабилитация  акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение за физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

 

114.ОДПЗС-РУСЕ, 

Заповед № РД 01-728/24.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Диагностично-

консултативен блок  акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Мъжко Остро отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Женско остро отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение за лечение на 

зависимости акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Детско-юношеско 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Дневен стационар 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение:  

171.�. за 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 4 години; 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – 

РУСЕ, ЕООД, гр.Русе 

Заповед № РД 01-41/13.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Съдебно-психиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мъжко остро отделение  - „отлична” за 

срок от пет години; 

Женско остро отделение – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение за лечение на зависимости – 

„отлична” за срок от пет години; 

Детско-юношески център за психично 

здраве – „отлична” за срок от пет 

години; 

Дневен център – „отлична” за срок от 

пет години; 

Съдебно-психиатрично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” – „много добра” 

за срок от 4 години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Психиатрия, Детска 

психиатрия, Съдебна психиатрия – 

„много добра” за срок от 4 години; 

- за следдипломно обучение за 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 

Психиатрична сестра -  „много добра” 

за срок от 4 години. 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Психиатрия, Детска 

психиатрия, Съдебна психиатрия – 

„отлична” за срок от пет години; 

3.3. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 



Психиатрични грижи -  „отлична” за 

срок от пет години. 

115.ДКЦ І – ПАНАГЮРИЩЕ, 

Заповед № РД 01-729/24.11.2006 г. 

Добра за срок от 3 години на Структура по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Кабинет по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

116.ДМСГД-БЛАГОЕВГРАД, 

Заповед № РД 01-730/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

117.МБАЛ-МАДАН, 

Заповед № РД 01-831/18.12.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Физиотерапия и 

рехабилитация акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

 



на Болнична аптека 

акредитационна оценка „лоша” за срок 

от една година; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години.  

Заповед № РД 01-272/16.04.2009 г. 

На УНГ и очно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

118.СХБАЛ-БУРГАС, 

Заповед № РД 01-718/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

119.ОДОЗС-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-716/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на  Химиотерапевтично 

отделение  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Образна диагностика  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Нуклеарна медицина  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за клинично 

лабораторна, цитологична и 

морфологична диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

 

Заповед № РД 01-155/10.03.2009 г. 

1. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

1.1. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Медицинска онкология – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

120.ДКЦ VІІ-РАЙОН ЮЖЕН-

ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-717/24.11.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Образна диагностика  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

 



акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 
121.ДКЦ”БИОЧЕК”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-720/24.11.2006 г. 

Лоша за срок от 1 година   

122.ДМСГД-ШИРОКА ЛЪКА, 

Заповед № РД 01-719/24.11.2006 г. 

Средна за срок от 2 години   

123.МБАЛ-ГАБРОВО 

Заповед № РД 01-721/24.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Първо вътрешно 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Второ вътрешно  

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Трето вътрешно  

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Коронарно отделение  

акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Нефрологично 

отделение акредитационна оценка  

„отллична” за срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” 

за срок от пет години; 

на АГ отделение 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

на Неонатология  

акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Отделение по 

анестезиология и интензивно 

лечение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Травматологично 

отделение акредитационна оценка  

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „много добра” за 

срок от 4 години; 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „рентгенов лаборант”,  

„медицински лаборант”, 

„рехабилитатор”- „много добра” за 

срок от 4 години; 

        - за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Клинична лаборатория, 

Клинична хематология, Нуклеарна 

медицина, Образна диагностика, 

Физикална и рехабилитационна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на УНГ акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години; 

на Отделение по очни 

болести акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” 

за срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по нуклеарна 

медицина  акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение за 

функционална ултразвукова и 

ендоскопска диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

     на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка   „отлична” за  

срок от пет години; 

медицина, Нервни болести, Вътрешни 

болести, Нефрология, Хирургия, 

Ушно-носно-гърлени болести, 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Акушерство и гинекология, 

Медицинска онкология, Детски 

болести, Кожни и венерически 

болести, Обща и клинична патология, 

Инфекциозни болести, Обща 

медицина, Ортопедия и травматология, 

Неонатология, Ендокринология и 

болести на обмяната, 

Гастоентерология, Гръдна хирургия, 

Кардиология, Микробиология, 

Неврохирургия, Очни болести, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Ревматология, Спешна медицина, 

Съдебна медицина, Съдова хирургия, 

Трансфузионна хематология, Урология 

– „много добра” за срок от 4 години; 

- за следдипломно обучение за 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 

Анестезиология и интензивни грижи, 

Болнична хигиена ( превенция и 

контрол на инфекциите), Консултант 

по кърмене и здравословно и диетично 

хранене, Медицинска сестра за 

социални дейности, Обществено 

здравеопазване, Операционна и 

превързочна техника, Семейна 

медицинска сестра  -  „много добра” за 

срок от 4 години. 

170.�. за следдипломно 

обучение за лица с висше 

немедицинско образование на  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА 

ВЕНКОВА”, АД, гр.Габрово 

Заповед № РД 01-36/21.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

 

на Хемодиализа акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

 

на Кожно-венерологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Трансфузионна 

хематология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

    на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

   на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години 

Вътрешно отделение -   „отлична” за 

срок от пет години; 

Кардиологично отделение – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по медицинска онкология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по нефрология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Структура по хемодиализа – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по неврология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по педиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по неонатология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” или 

„бакалавър” за придобиване на 

специалност: Клинична 

психология, Клинична химия – 

„много добра” за срок от 4 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

  

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „много добра” за 

срок от 4 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” - „много добра” 

за срок от 4 години; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„отлична” за рок от пет години; 

Отделение по кожни и венерически 

болести – „много добра” за срок от 

четири години; 

ОАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по акушерство и 

гинекология – „много добра” за срок 

от четири години; 

Хирургично отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „много добра” за срок 

от четири години; 

Отделение по урология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ушно-носно-гърлени 

болести – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по нуклеарна медицина – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по клинична патология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Спешно отделение – „много добра” за 

срок от четири години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рехабилитатор“ - „много 

добра” за срок от 4 години; 

3.4. за 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 4 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Клинична 

лаборатория, Нервни болести, 

Нефрология, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, 

Педиатрия, Хирургия - „много добра” 

за 4 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-42/13.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-64/11.04.2013 г. 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определям на МБАЛ „ТОТА 

ВЕНКОВА”-ГАБРОВО, АД, гр. 

ГАБРОВО, акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност: 

Инфекциозни болести, Очни болести, 

Трасфузионна хематология, Урология, 

Ушно-носно-гърлени болести, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина - „много добра” за срок от 

четири години. 

 

В Заповед № РД-01-42 от 13.02.2013 г., 

в т. 1, след думите „Физикална и 

рехабилитационна медицина” се 

добавя „и Кожни и венерически 

болести”.   

124.МБАЛ-БАЛЧИК, 

Заповед № РД 01-722/24.11.2006 г. 

Мн.Добра за срок от 4 години на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Хирургично отделение  

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на АГ отделение 

 



акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири  години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

   на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

 

125.МБАЛ-БЕЛЕНЕ, 

Заповед № РД 01-723/24.11.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от 3 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Вътрешно оделение  

акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири 

години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-130/30.03.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от три години 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

 

На Вътрешно отделение – 

„добра” за срок от три години; 

На Неврологично отделение – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Детско отделение – „добра” 

за срок от три години; 

На Физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Микробиологична 

лаборатория – „много добра” за срок от 

четири години; 

На Рентгеново отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

На АСБ – „много добра” за 

срок от четири години. 

126.МБАЛ-БУРГАС, 

Заповед № РД 01-724/24.11.2006 г. 

 

 

 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

 

 

на  Отделение клинична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика  акредитационна оценка  

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение функционална 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Приемно-консултативно 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Кардиологично отделение с 

Интензивен, пулмо-алергологичен и 

ревматологичен сектор акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

гастроентерология и хепатология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Ендокринологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Общопрофилно вътрешно 

отделение с хематологичен сектор 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско кърмаческо 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Детско терапевтично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от 5 години; 

на Общопрофилно 

неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” – „много добра” 

за срок от 4 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „рехабилитатор” и 

„помощник-фармацевт”- „много 

добра” за срок от 4 години; 

        - за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, Инфекциозни 

болести, Клинична лаборатория, 

Нервни болести, Ушно-носно-гърлени 

болести, Хирургия – „много добра” за 

срок от 4 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение за 

съдови заболявания акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

и интензивна нефрология – сектор по 

хемодиализа акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

и интензивна нефрология-сектор по 

нефрология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение с 

детски ентероколитен сектор 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по патологична 

бременност акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Родилно и следродилно 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение с 

микроинвазивна хирургия 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение с 

детски сектор акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение със 

сектори изгаряне и пластична хирургия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-147/24.11.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

и ЛЧХ акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири години; 

на Хирургично отделение със 

съдов и ендоскопски сектор 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение УНГ 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Очно отделение акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

Вътрешно отделение -   „добра” за срок 

от три години; 

Отделение по ендокринология и 

болести на обмяната – „много добра” 

за срок от пет години; 

Отделение по нефрология  – „много 

добра” за срок от четири години; 

Структура хемодиализа – „отлична” за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 



срок от пет години; 

Отделение по гастроентерология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по кардиология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ревматология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Първо отделение по обща хирургия – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Второ отделение по обща хирургия – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по съдова хирургия – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по неврохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по урология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по УНГ болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение очни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

ОАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Първо отделение по педиатрия – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Второ отделение по педиатрия – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

степен „магистър” по специалността 

„Медицина” – „отлична” за срок от 5 

години; 

3.2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика 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 5 години; 

3.4. 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 5 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Ендокринология и болести на 

обмяната, Инфекциозни болести, 

Кардиология, Клинична лаборатория, 

Неврохирургия, Нервни болести, 

Нефрология, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, 

Педиатрия, Съдова хирургия, 



„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по неонатология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по гинекология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Родилно отделение  – „много добра” за 

срок от четири години; 

Образна диагностика – „много добра” 

за срок от четири години; 

Отделение трансфузионна хематология 

– „отлична” за срок от пет години; 

Спешно отделение – „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по клинична патология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години. 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години. 

 

Урология, УНГ – болести, Хирургия, 

Съдебна медицина – „отлична” за срок 

от 5 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

127.БББРП”КАЛЕРОЯ”-ХИСАР, 

Заповед № РД 01-425/24.11.2006 г. 

Отлична за срок от 5 години   

128.СХБ”ЕСКУЛАП”-ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-242/18.06.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на Хирургично отделение със сектори 

по „хирургия”, „урология”, 

„офталмология” и 

„оториноларингология” 

акредитационна оценка  „добра” за  

 



срок от три години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

    на Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „отлична”  за срок от пет 

години. 

129.ДКЦ”ЕСКУЛАП-ЦИТОМЕД”-ПЗ, 

Заповед № РД 01-243/18.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

130.СБАЛЛЧХ-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-241/18.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Хирургично оделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Заботехническа 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години за: 

за учебна практика на 

студенти от професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „Магистър”, по учебна 

дисциплина «Орална лицево-челюстна 

хирургия» - «отлична» за срок от 5 

години; 

за учебна практика на 

студенти от професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „Магистър” по учебна 

дисциплина обща хирургия, модул 

«Орална лицево-челюстна хирургия»– 

«отлична» за срок от 5 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари по дентална 

медицина за придобиване на 

специалност: «Лицево-челюстна 

хирургия», «Орална хирургия»; 

 за следдипломно обучение на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-202/17.07.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хирургично отделение  - „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение „Анестезиология и 

интензивно лечение” – „много 

добра” за срок от четири години; 

Патохистологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок 

– „отлична” за срок от пет години; 
 

магистър-лекари по медицина за 

придобиване на специалност «Лицево-

челюстна хирургия»; 

 за следдипломна 

професионарна квалификация на 

операционни и анестезиологични 

сестри в областта на лицево-

челюстната хирургия. 

 

3. акредитационна оценка 

за практическо обучение, както 

следва: 

3.1. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен 

„магистър” – „отлична” за срок от 5 

години; 

3.2. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление 

„Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.3. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност 

Лицево-челюстна хирургия – 

„отлична ” за срок от 5 години;  

3.4. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари по 

дентална медицина за придобиване 



на специалност Орална хирургия – 

„отлична ” за срок от 5 години.  
131.МБАЛ-ЧИРПАН, 

Заповед № РД 01-832/18.12.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 



на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

132.СБДПЛББ-РАДУНЦИ, 

Заповед № РД 01-244/18.06.2007 г. 

Средна за срок от 2 години на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Първо отделение за 

долекуване и продължително лечение 

на туберкулоза акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение за долекуване и 

продължително лечение на хронични 

неспецифични белодробни болести 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Сектор по физиотерапия и 

рехабилитация и климатолечение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Кабинети по образна 

диагностика /рентгенологичен и 

ехографски/ акредитационна оценка 

„средна” за срок от две години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

133.МЦ”СВ.АННА”-ВРАЦА, 

Заповед № РД 01-835/18.12.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 



 

На Отделение за образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

134.ДКЦ”СВ.ЛУКА”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-836/18.12.2006 г. 

Добра за срок от 3 години на Медико-диагностична 

лаборатория  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Сектор по физикална 

терапия и рехабилитация  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

 

135.ОДПФЗС-РУСЕ, 

Заповед № РД 01-837/18.12.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБАЛПФЗ-РУСЕ, ЕООД, 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Пневмологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Звено по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинична лаборатория -   „отлична” за 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение:  

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 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 5 

години; 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Пневмология и 

фтизиатрия, Вътрешни болести, Обща 

медицина, Микробиология, Образна 

диагностика – „отлична” за срок от 5 

години; 

3. акредитационна оценка за 



Заповед № РД 01-58/11.06.2012  

 

 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Пневмологично отделение – „отлична” 

за срок от пет години; 

Пневмо-фтизиатрично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Образна диагностика” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години. 

 

практическо обучение, както следва: 

3.1. 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 5 

години; 

 3.2. на студенти от 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалностите „медицинска 

сестра” и  „акушерка“ - „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.3. за практическо обучение 

на студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„кинезитерапия” и „ерготерапия“ - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Детска пневмология и 

фтизиатрия, Микробиология, Образна 

диагностика и Пневмология и 

фтизиатрия - „отлична” за срок от 5 

години.  

 

136.МБАЛ-БЕЛОГРАДЧИК, 

Заповед № РД 01-838/18.12.2006 г. 

Добра за срок от 3 години на  Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на АГО акредитационна 

 



оценка  „добра” за срок от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

137.ВМА-БББРП”СВ.ГЕОРГИ 

ПОБЕДОНОСЕЦ”-ПОМОРИЕ, 

Заповед № РД 01-840/18.12.2006 г. 

Много добра за срок от 4 години На Отделение по физикална терапия и 

рехабилитация на заболявания на 

опорно-двигателния апарат 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение по физикална терапия и 

рехабилитация на заболявания на 

периферна и централна нервна система 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Отделение по физикална терапия и 

рехабилитация на заболявания на 

пикочо-половата система и кожни 

заболявания акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 



 

На Административно-стопански блок 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

138.ДМСГД-ПЕРНИК, 

Заповед № РД 01-839/18.12.2006 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

139.МБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА”-

ПРОВАДИЯ, 

Заповед № РД 01-827/18.12.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от три години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на АГО акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Неонатология 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение за функционална 

ултразвукова и ендоскопска 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-1067/23.12.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

На Вътрешно отделение   

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Хирургично отделение със 

сектори анестезия и УНГ  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АГ отделение със сектор 

неонатология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Неврологично отделение 

със сектор ФТР акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от тр игодини; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Лаборатория за 

хистологични и цитопатологични 

изследвания акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Отделение по Образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 



години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

140.МБАЛ”Д-Р ТЕОДОСИ 

ВИТАНОВ”,ЕООД,гр.ТРЯВНА, 

Заповед № РД 01-829/18.12.2006 г. 

Отлична за срок от пет години на Клинична  лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

Заповед № РД 01-

325/15.05.2009 г. 

 



На Отделение по ортопедия и 

травматология  акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

141.ДМСГД-МОНТАНА, 

Заповед № РД 01-834/18.12.2006 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

  

142.МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА, 

Заповед № РД 01-828/18.12.2006 г. 

Добра за срок от три години на Терапевтично отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГО акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „лоша” за срок от една година; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

 



стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години. 

Заповед № РД 01-

327/15.05.2009 г. 

На Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

143.ОДПЗС-СТАРА ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-833/18.12.2006 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

на Денонощен стационар 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Дневен стационар 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

144.УМБАЛ”Д-р Г.СТРАНСКИ”,ЕАД, 

гр.ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-1/11.01.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Медико-диагностична 

лаборатория по клинична 

микробиология и медицинска 

вирусология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Медико-диагностична 

клинична лаборатория акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория по имунология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория по медицинска генетика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение както следва: 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

- за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„Управление на здравните грижи”- 

„отлична” за срок от 5 години; 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Медико-диагностична 

лаборатория по нуклеарна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория за изследване на полово 

предавани инфекции акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение за функционална 

диагностика и изследвания 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гастродиагностично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение за образна 

диагностика със сектор по компютърна 

томография акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение за образна 

диагностика със сектор по магнитно-

резонансна томография акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение за образна 

диагностика на онкологичните 

заболявания акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Диспансерно отделение за 

онкологични заболявания 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Диспансерно отделение за 

пневмофтизиатрични заболявания 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

- за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по специалността 

„медицински рехабилитатор-

ерготелапевт” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

– „отлична” за срок от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите  „медицински 

лаборант” и „рехабилитатор” – 

„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, Детски болести, 

Епидемиология на инфекциозните 

болести, Инфекциозни болести, 

Клинична лаборатория, Клинична 

имунология, Кожни и венерически 

болести, Микробиология, Медицинска 

паразитология, Медицинска генетика, 

Неврохирургия, Нрвни болести, 

Образна диагностика, Обща медицина, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Обща и клинична патология, 

Медицинска онкология, Психиатрия, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Диспансерно отделение за 

психични заболявания с дневен 

стационар акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по акушерство 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по гинекология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по рискова 

бременност акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по неонатология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по детски болести 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по инфекциозни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Първа неврологична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Втора неврологична 

клиника с Отделение по професионални 

заболявания акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по кардиология и 

ревматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по интензивна 

кардиология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по нефрология 

на Клиника по нефрология и диализа 

Съдебна медицина, Ушно-носно-

гърлени болести, Урология, Физикална 

и рехабилитационна медицина, 

Хирургия, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Клинична 

хематология, Клинична алергология, 

Неонатология, Нефрология, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Професионални болести, 

Ревматология, – „отлична” за срок от 5 

години; 

- за следдипломно обучение за 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 

Болнична хигиена, Анестезиология и 

интензивни грижи, Операционна и 

превързочна техника, Психиатрична 

сестра, Медицинска сестра за социални 

дейности -  „отлична” за срок от 5 

години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по диализа на 

Клиника по нефрология и диализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по клинична 

хематология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

токсикология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Първа хирургична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Втора хирургична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по детска 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по урология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по неврохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по очни болести 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Клиника по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по 

ендокринология и болести на обмяната 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ушно-носно-

гърлени болести акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по орална 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по алергология и 

клинична имунология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по 

онкогинекология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по онкохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

химиотерапия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по лъчелечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по пневмология и 

фтизиатрия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по обща 

психиатрия – мъже акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-234/11.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на Клиника по обща 

психиатрия – жени акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника за зависимости и 

коморбидни психични разстройства 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по кожни и 

венерически болести акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

Заповед № РД 01-

381/03.06.2009 г. 

На Отделение по гръдна 

хирургия  акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по пластично-

възстановителна хирургия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

 

Клиника по вътрешни болести - 

„отлична” за срок от пет години; 

Първа клиника по кардиология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора клиника по кардиология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по ревматология – „много 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по пневмология и фтизиатрия 

- „отлична” за срок от пет години; 

Клиника по нефрология - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по диализа – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по гастроентерология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по хематология - „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по ендокринология и болести 

на обмяната - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по клинична алергология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Първа акушеро-гинекологична 

клиника по рискова бременност - 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора клиника по акушерство - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по неонатология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Трета клиника по гинекология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по педиатрия - „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по инфекциозни болести - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Неврологична клиника - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по професионални болести 

- „добра” за срок от три години; 

Първа клиника по хирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора клиника по хирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по съдова хирургия – 

по всички учебни дисциплини – 

„отлична” за срок от пет години; 

3.2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от пет години; 

3.3. за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.4. за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант“ и 

„помощник-фармацевт” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология,  

Ендокринология и болести на 

обмяната, Инфекциозни болести, 

Кардиология, Клинична алергология, 

Клинична имунология, Клинична 

лаборатория, Клинична токсикология, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Трета клиника по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по гръдна хирургия - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по пластично 

възстановителна хирургия  - „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по онкологична хирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по онкогинекология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по урология - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по медицинска онкология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по лъчелечение - „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по ортопедия и 

травматология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по неврохирургия - „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение - „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по клинична токсикология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по очни болести - „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по УНГ болести - „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по орална хирургия - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Първа психиатрична клиника - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична хематология, Кожни и 

венерически болести, Медицинска 

генетика, Медицинска онкология, 

Микробиология, Неврохирургия, 

Неонатология,  Нервни болести, 

Нефрология, Нуклеарна медицина, 

Образна диагностика, Обща и 

клинична патология,  Ортопедия и 

травматология, Очни болести, 

Педиатрия, Пневмология и 

фтизиатрия, Психиатрия, Спешна 

медицина, Съдебна медицина, Съдова 

хирургия, Урология, Ушно-носно-

гърлени болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина и 

Хирургия – „отлична” за пет години. 

3.6. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър“ по 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки), Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки), Консултант по 

кърмене и здравословно и диетично 

хранене, Психиатрични грижи (за 

медицински сестри и фелдшери), 

„Болнична хигиена (превенция и 

контрол на инфекциите), 

Рехабилитационни методики и лечение 

на деца с церебрална парализа (за 

рехабилитатори и ерготерапевти), 

Спешна медицинска помощ (за 

медицински сестри и фелдшери), 

Специфични грижи за пациенти с 

онкологични заболявания (за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втора психиатрична клиника - 

„отлична” за срок от пет години; 

Трета психиатрична клиника за 

лечение на зависимости и коморбидни 

психични разстройства - „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по кожни и венерически 

заболявания - „много добра” за срок от 

четири години; 

Спешно отделение с легла за 

диагностично уточняване до 24 ч. - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика за 

онкологични заболявания – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение за неинвазивна диагностика 

по кардиология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по съдебна медицина - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с пневмо-фтизиатрични 

заболявания - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с кожни и венерически 

болести - „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с психични заболявания - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с онкологични заболявания - 

„отлична” за срок от пет години; 

медицински сестри и фелдшери) - 

„отлична” за срок от пет години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-67/11.04.2013 г. 

 

 

 

 

Клинична лаборатория - „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория - 

„отлична” за срок от пет години; 

Вирусологична лаборатория - 

„отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по медицинска генетика - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Лаборатория по нуклеарна медицина и 

метаболитна лъчетерапия - „отлична” 

за срок от пет години; 

Лаборатория по клинична имунология 

- „отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория за изследване на полово 

предавани инфекции – (в ККВЗ – 40) - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Лаборатория по паразитология (в КИЗ 

– 18) - „много добра” за срок от четири 

години; 

Клиника по физикална терапия и 

рехабилитационна 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 блок - 

„отлична” за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Ревматология – „отлична” за срок от 

пет години. 

145.МБАЛ-ЕТРОПОЛЕ, 

Заповед № РД 01-2/11.01.2007 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 



 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

На Детско отделение акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

 

На АГ отделение акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 

На Ортопедо-травматологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На ОАИЛ акредитационна оценка 

„лоша” за срок от една година; 

 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 

На Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

На Отделение по образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 



На Административно-стопански блок 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Болнична аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

Заповед № РД 01-144/10.03.2009 г. 

На Отделение за 

анестезиология и интензивно лечение  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

146.СБРССЗ-МЕЗДРА, 

Заповед № РД 01-5/11.01.2007 г. 

Добра за срок от три години на  Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

Заповед № РД 01-1001/23.12.2009 г. Добра за срок от три години на ОФРМ   акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Сектор по образна диагностика 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 



на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на АСБ акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години. 

147.ДМСГД-ВЕТРЕН, 

Заповед № РД 01-3/11.01.2007 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

  

148.МБАЛ”СВ.ЛАЗАР”-КАЗАНЛЪК, 

Заповед № РД 01-206/06.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

на  Отделение по хирургия  -

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Ортопедично-

травматологично отделение  – „много 

добра” за срок от четири години; 

на неврологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

на отделение по образна 

диагностика – „много добра” за срок от 

четири години; 

на Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизация – 

„добра” за срок от три години; 

на Административно-

стопански блок – „отлична” за срок от 

пет години; 

 

149.МЦ”ЕСКУЛАП-В”-КАЗАНЛЪК, 

Заповед № РД 01-207/06.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от четири 

години 

  

150.МБАЛ”СВ.ИВАН РИЛСКИ-2003”-

ДУПНИЦА, 

Заповед № РД 01-208/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири  

години; 

на Микробиологична 

лаборатория – „добра” за срок от три 

години; 

на Отделение за образна 

диагностика – „отлична” за срок от пет 

 



години; 

на Отделение по клинична 

патология – „много добра” за срок от 

четири години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация – „много 

добра” за срок от четири години; 

на Вътрешно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение и 

САИЛ – „отлична за срок от пет 

години; 

на Неврологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

на Детско отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

на Централна стерилизация – 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека – 

„отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок – „отлична” за срок от 

пет години. 
МБАЛ”СВ.ИВАН РИЛСКИ-2003”-

ДУПНИЦА, 

Заповед № РД 01-765/29.09.2008 г. 

 На Кардиологично отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Ортопедо-травматологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години. 

 

151.МЦ”СВ.ИВАН РИЛСКИ-2003”- Мн.добра за срок от четири   



ДУПНИЦА, 

Заповед № РД 01-209/06.06.2007 г. 

години 

152.МЦ”ЗДРАВЕ М”-СТАРА ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-210/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от пет години   

153.СХБАЛ”РИТЪМ-РР”-СТ.ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-245/18.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за  срок от четири години; 

 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

    на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

Заповед № РД 01-324/15.05.2009 г. 

На Отделение по образна 

диагностика  акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

154.СБАЛАГ”СВ.МАРИНА”-ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-251/18.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на  Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

155.СХБАЛ”АМБРОАЗ ПАРЕ”-

СЛИВЕН, 

Заповед № РД 01-249/18.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за  

срок от пет години; 

 

на Административно-стопански блок 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



срок от петгодини; 

 

156.ДКЦ VІІ-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-246/18.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на Отделение по образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за  

срок от пет години; 

 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

 

157.МЦ”ИН ВИТРО”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-247/18.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

158.МЦ”БЛЯК СИЙ”-ВАРНА, 

Заповед № РД 01-248/18.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години На Медико-диагностична лаборатория 

като структурно звено на центъра 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

159.МБАЛ-АСЕНОВГРАД, 

Заповед № РД 01-178/06.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на МДЛ – клинична 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на МДЛ – микробиологична 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на МДЛ – по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-134/07.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по патоанатомия  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оенка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

Първо вътрешно отделение -   „много 

добра” за срок от четири години; 

Второ вътрешно отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по педиатрия  – „много 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 



добра” за срок от четири години; 

Отделение по неврология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

ОАИЛ – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по АГ – „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по УНГ болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

ОФРМ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение “Диализно лечение”– 

„отлична” за срок от пет години; 

Спешно отделение  – „добра” за срок 

от три години; 

Клинична лаборатория – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение “Образна диагностика”– 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение “Обща и клинина 

патология”– „добра” за срок от три 

години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Централна стерилизация – „добра” за 

срок от три години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” - 

„много добра” за срок от 4 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „рентгенов лаборант“, 

„медицински лаборант“ и  

„рехабилитатор” - „много добра” за 

срок от 4 години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Вътрешни болести и 

Педиатрия - „много добра” за срок от 4 

години. 

 

160.МБАЛ-БЕРКОВИЦА, 

Заповед № РД 01-179/06.06.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

 



на АГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„средна” за срок от две години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оенка 

„отлична” за срок от пет години; 

161.СБР”СВ.ВЛАС”-СЛ.БРЯГ, 

Заповед № РД 01-180/06.06.2007 г. 

Добра за срок от 4 години на Отделение за физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение за физикална и 

рехабилитационна медицина на 

заболявания на дихателната система 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

162.СБАЛТОСМ,ЕАД-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-325/23.07.2007 г. 

 

Мн.добра за срок от 4 години 

 

 

на Отделение по спортна 

травматология и ортопедия 

акредитационна оценка „отлична” за 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

1. Студенти от Факултета по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-82/29.08.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от 4 години 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на  Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок  от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Отделение по спортна травматология и 

ортопедия   -  „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по анестезия и интензивно 

лечение – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по физикална терапия и 

рехабилитация – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Централна стерилизация – „отлична” 

за срок от пет години; 

кинезитерапия, спортна 

анимация и туризъм на НСА – 

по учебна дисциплина 

кинезитерапия – модул 

спортна травматология и 

ортопедия – „много добра” за 

срок от четири години; 

2. Следдипломно обучение на 

мигистри-лекари по медицина 

по специалност „спортна 

медицина” – „много добра” за 

срок от четири години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1. Студенти от НСА по 

учебната дисциплина кинезитерапия – 

модул спортна травматология и 

ортопедия – „много добра” за срок от 4 

години; 

3.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Спортна медицина – 

„много добра” за срок от 4 години;   

 

 



АСБ – „отлична” за срок от пет години 

163.ДКЦ ХІІ-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-181/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на  Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

164.ДКЦ”СВ.ГЕОРГИ 

ПОБЕДОНОСЕЦ” – БУРГАС, 

Заповед № РД 01-182/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на  Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Сектор физикална терапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

 

165.МЦ”АРТРО”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-183/06.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

166.МЦ”САН ПАНУС”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-184/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

167.МБАЛ”СВ.АННА”-ВАРНА, 

Заповед № РД 01-250/18.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Клиника по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по съдова 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по урология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гинекологична клиника 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

Отлична за срок от 5 години за: 

Обучение на студенти по 

медицина и дентална медицина и по 

специалности от професионално 

направление „Здравни грижи” както 

следва: Акушерство и гинекология; 

Кожни и венерически болести; 

Ортопедия и травматология; Урология; 

Хирургия; Съдова хирургия; 

Неврохирургия. 

Обучение на специализанти по 

следните специалности: Акушерство и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Неврохирургична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Кожно-венерологична 

клиника акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по детска 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по коремна 

хирургия І и ІІ ХО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по гръдна 

хирургия акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по лицево-

челюстна хирургия акредитационна 

оценка „лоша” за срок от една година; 

на Отделение по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Родилно отделение със 

сектор „Неонатология” акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение „Ушно-носно-

гърлени болести”  акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

гинекология; Анестезиология и 

интензивно лечение; Вътрешни 

болести; Детски болести; Детска 

хирургия; Кожни и венерически 

болести; Неврохирургия; Нервни 

болести; Ортопедия и  травматология; 

Съдова хирургия; Урология; Ушно-

носно-гърлени болести; Хирургия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-2/08.01.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на Отделение по ообразна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение „Клинична 

лаборатория” акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по клинична 

микробиология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделението по лицево-

челюстна хирургия акредитационна 

оценка «отлична» за срок от пет години 

 

 

Клиника по вътрешни болести - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по нервни болести – „много 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по педиатрия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по неонатология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Родилно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

Клиника по гинекология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по обща хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по неврохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по гръдна хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по съдова хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по детска хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника 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 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; 

Микробиологична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика 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 5 години; 

3.3. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Акушерство и 

гинекология, Вътрешни болести, 

Гръдна хирургия, Детска 

ревматология, Детска хирургия, 

Клинична лаборатория, 

Микробиология, Неврохирургия, 

Нервни болести, Нефрология, Образна 

диагностика, Обща и клинична 

патология, Ортопедия и 

травматология, Педиатрия, 

Ревматология, Спешна медицина, 

Съдебна медицина, Съдова хирургия, 

Урология, Ушно-носно-гърлени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение по диализно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и 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; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Звено за централно снабдяване със 

стерилни материали – „отлична” за 

срок от пет години. 

болести, Хирургия – „отлична” за 5 

години;  

3.5. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи, Операционна и 

превързочна техника,  Консултант по 

кърмене и здравословно и диетично 

хранене и Болнична хигиена 

(превенция и контрол на инфекциите -  

„отлична” за срок от 5 години. 

 

168.МБАЛ”Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ”, АД 

–МОНТАНА, 

Заповед № РД 01-252/18.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по белодробни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение патологична 

бременност акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по кожни и 

венерически болести акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от  пет години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Отделение за диализно 

лечение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

МБАЛ”Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ”, АД –

МОНТАНА, 

Заповед № РД 01-758/29.09.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

1.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

1.2. за практическо обучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-165/11.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение по вътрешни болести с 

дейности по вътрешни болести, 

ендокринология и болести на 

обмяната, гастроентерология, 

клинична хематология -   „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по нефрология и диализно 

лечение – „отлична” за срок от пет 

(учебна практика 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 5 години; 

1.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рентгенов лаборант” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

1.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, Клинична 

лаборатория, Нервни болести, Образна 

диагностика, Пневмология и 

фтизиатрия, Ушно-носно-гърлени 

болести, Хирургия  – „отлична” за 5 

години. 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

години; 

Първо отделение по пневмология и 

фтизиатрия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Второ отделение по пневмология и 

фтизиатрия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по психиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по кожни и венерически 

болести – „добра” за срок от три 

години; 

Отделение по педиатрия с дейности по 

детски болести, детска нефрология, 

детска гастроентерология, детска 

неврология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по хирургия с дейности по 

хирургия, съдова хирургия, детска 

хирургия, гръдна хирургия – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „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 очни болести -„отлична” 

за срок от пет години; 

(учебна практика 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 5 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рентгенов лаборант” - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Педиатрия, Клинична 

лаборатория, Нефрология, Образна 

диагностика, Ортопедия и 

травматология, Пневмология и 

фтизиатрия, Урология и Хирургия – 

„отлична” за 5 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-120/21.06.2013г. 

Отделение по ушно-носни-гърлени 

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 спешна медицина - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология -  „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по съдебна медицина - 

„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; 

Лаборатория по трансфузионна 

хематология - „отлична” за срок 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на 

специалност: Инфекциозни 

болести, Ушно-носно-гърлени  

болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина – 



„отлична” за пет години. 
169.МБАЛ-КАЗАНЛЪК, 

Заповед № РД 01-253/18.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на  Отделение по хематология 

и ендокринология акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Кардиологично отделение с 

интензивен сектор акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

гастроентерология и пулмология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение със 

сектор по ортопедия акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на АГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение за хемодиализа 

със сектор по нефрология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

 



години; 

на ОФТР акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клинична патология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Трансфузионна 

хематология акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

МБАЛ-КАЗАНЛЪК, 

Заповед № РД 01-762/29.09.2008 г. 

 На Психиатрично отделение за 

остри психични разстройства в тежък 

стадий  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  година; 

На Кардиологично отделение с 

интензивен сектор и сектор за 

интервенционална кардиология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

170.МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”-

Г.ОРЯХОВИЦА, 

Заповед № РД 01-254/18.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на  Отделение за образна 

диагностика с КТ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на МДКЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

 



патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на І отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на ІІ отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на ІІІ отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на ІV отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение ИТО 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по нервни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по инфекциозни 

болести акредитационна оценка „добра” 

за срок от три години; 

на І отделение по хирургия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на ІІ отделение по хирургия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

на Отделение по УНГ болести 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по физикална и 



рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение АГ 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

Заповед № РД 01-769/29.10.2009 г.  на Отделение по УНГ   

акредитационна оценка  „ добра” за 

срок от три години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

на Отделение по съдова хирургия 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години. 

 

171.ДСБР-КОТЕЛ 

Заповед № РД 01-239/18.06.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на  Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

 

172.МЦ І – СЕВЛИЕВО, 

Заповед № РД 01-255/18.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

173.МЦ”СВ.ПАНТАЛЕЙМОН” – БЯЛА 

СЛАТИНА, 

Заповед № РД 01-240/18.06.2007 г. 

Добра за срок от 3 години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години. 

 



174.МБАЛ-ЛЕВСКИ, 

Заповед № РД 01-268/28.06.2007 г. 

Добра за срок от 4 години на  Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГО акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Отделение по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

със сектор по физиотерапия и 

рехабилитация акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години. 

 

175.ДПБ-КЪРДЖАЛИ, 

Заповед № РД 01-269/28.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на  Консултативно-

диагностичен блок  акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Първо мъжко отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Второ мъжко отделение 

 



акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Трето мъжко отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Първо женско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Геронто-психиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение за гранични 

състояния акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 
176.ДПБ-ЦЕРОВА КОРИЯ, 

Заповед № РД 01-191/06.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на  Първо мъжко отделение за 

активно лечение  акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Второ отделение  за 

активно лечение на тежки психози 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Трето отделение за  

долекуване акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Четвърто отделение за 

продължително лечение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

 



на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 
177.СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД 

І” – ИСКРЕЦ, 

Заповед № РД 01-270/28.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-601/23.09.2009 г. 

Средна за срок от 2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от три години 

на  Фтизиатрично отделение  

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

на Микробиологична 

лаборатория  акредитационна оценка 

„средна” за срок от две години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

на Пулмологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Фтизиатрично отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Пневмофтизиатрично 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

 



на Сектор по образна диагностика 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

178.СБОБАЛ-ВАРНА, 

Заповед № РД 01-272/28.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-230/11.10.2012 г. 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

на  Стационарно очно 

отделение  акредитационна оценка 

„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 обучение на студенти от 

професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „Магистър” и 

за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност „очни болести” – 

„отлична” за срок от 5 години 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1. практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.2. практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.3. практическо обучение 

(учебна практика 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; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност Очни болести – „отлична” 

за срок от пет години. 

179.МЦ”ПАНАЦЕЯ”-ХАРМАНЛИ, 

Заповед № РД 01-271/28.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

180.МБАЛ-КУБРАТ, 

Заповед № РД 01-335/23.07.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на  Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГО акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по патоанатомия 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

 



на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

181.ДПБ-ЦАРЕВ БРОД, 

Заповед № РД 01-336/23.07.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на  Диагностично-

консултативно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Остро мъжко отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Рехабилитационно Мъжко 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Рехабилитационно женско 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Остро женско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Геронто-психиатрично 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение за зависимости и 

гранични състояния акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Стационарно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

 

182.СБАХЛ”Д-Р МАЛИНОВ”,ООД- Мн.добра за срок от 4 години на   Хирургично отделение  



СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-320/23.07.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-466/07.07.2009 г. 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Тъканна банка 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

На Отделение по гинекология 

и асистирана репродукция 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години 
183.МЦ”Д-Р МАЛИНОВ”, 

Заповед № РД 01-337/23.07.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години На Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

184.МЦ”РИТЪМ 2001”, ООД-

СТ.ЗАГОРА 

Заповед № РД 01-321/23.07.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

185.ДКЦ-2-БУРГАС, 

Заповед № РД 01-339/23.07.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на   Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Рентгенова лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

186.СМДЛ”ХРОНОЛАБ”, ООД –

ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-338/23.07.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

187.ДКЦ-1-ДОБРИЧ, 

Заповед № РД 01-340/23.07.2007 г. 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-83/29.08.2011 г. 

 

 

Добра за срок от 3 години 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

на   Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

Клинична лаборатория с 

микробиологичен сектор    -  „отлична” 

за срок от пет години; 

 



 

 

Образна диагностика – „отлична” за 

срок от пет години 

188.МЦ”БИОМЕД”,ЕООД,ВИДИН, 

Заповед № РД 01-319/23.07.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години на   Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Сектор Образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години 

 

189.МБАЛ”СВ.МАРИНА”-

ЕАД,ВАРНА, 

Заповед № РД 01-187/06.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Централна клинична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Лаборатория по 

микробиология и вирусология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Лаборатория по медицинска 

и молекулярна генетика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по нулеарна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Център по обща и клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Център по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по диализа 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Лаборатория по клинична 

имунология акредитационна оценка 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за учебна практика на 

студенти от професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „Магистър” – «отлична» за срок 

от 5 години; 

 за учебна практика на 

студенти от професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „Магистър” - «отлична» за срок 

от 5 години; 

 за практическо обучение на 

студенти по специалността „Здравен 

мениджмънт” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

и „магистър” - «отлична» за срок от 5 

години; 

 за практическо обучение на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „специалист” по 

специалностите медицински лаборант, 

рентгенов лаборант, рехабилитатор, 

помощник-фармацевт, зъботехник, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по онкология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Първа клиника по 

пневмология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Втора клиника по 

пневмология с Иро акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по професионални 

заболявания акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по дерматология 

и венерология акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Първа клиника по 

кардиология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Втора клиника по 

кардиология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Трета клиника по 

кардиология-интензивна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ревматология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по нефрология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

санитарен инспектор, социални 

дейности - «отлична» за срок от 5 

години; 

 ДОПЪЛВАМ т.3 от Заповед № РД 

01-187/06.06.2007 г.,както следва: 

„3.5. за следдипломно обучение за 

магистър-лекари по следните 

специалности: Анестезиология и 

интензивно лечение; Вътрешни 

болести; Вирусология; Детски болести; 

Инфекциозни болести; Клинична 

лаборатория; Клинична психология /за 

психолози/; Клинична фармакология и 

терапия; Кожни и венерически 

болести; Микробиология /за лекари/; 

Медицинска паразитология; 

Медицинска генетика; Нервни 

болести; Образна диагностика; Обща 

медицина; Обща и клинична 

патология; Психиатрия; Съдебна 

медицина; УНГ болести; Физикална и 

рехабилитационна медицина; 

Хирургия; Урология; 

Гастроентерология; Гръдна хирургия; 

Детска ендокринология и болести на 

обмяната; Детска клинична 

хематология и онкология; Детска 

нефрология и хемодиализа; Детска 

клинична хематология и онкология; 

Детска нефрология и хемодиализа; 

Детска пневмология и фтизиатрия; 

Детска психиатрия; Ендокринология и 

болести на обмяната; Кардиология; 

Клинична хематология; Клинична 

алергология; Кардиохирургия; 

Нефрология; Медицинска онкология; 

Пневмология и фтизиатрия; 

Професионални болести; 

Ревматология; Съдова хирургия, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клиника по клинична 

хематология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по 

ендокринология и болести на обмяната 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Първа клиника по нервни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Втора клиника по нервни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Първа детска клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Втора детска клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Трета детска клиника по 

клинична хематология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Четвърта детска клиника 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Първа клиника по хирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по анестезиология 

и интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Втора клиника по хирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по гръдна 

хирургия акредитационна оценка 

Съдебна психиатрия – оценка 

„отлична”; 

3.6. за следдипломно обучение за 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „специалист” по 

професионално направление „Здравни 

грижи” по следните специалности: - 

Операционна и превързочна техника 

/за медицински сестри и акушерки/ - 

оценка „отлична”; 

3.7. Акредитационната оценка по т.3.6 

и 3.7 е за срока на действие на 

акредитационната оценка за цялостна 

медицинска дейност, определена на 

лечебното заведение със Заповед № РД 

01-187/06.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-31/26.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по кардиохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ушни носни и 

гърлени болести акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Първа психиатрична 

клиника акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири години; 

на Втора психиатрична 

клиника акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири години; 

на Първа клиника по 

инфекциозни болести акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Втора клиника по 

инфекциозни болести акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

база акредитационна оценка „отлична” 

за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на следните 

специалности: Детска 

гастроентерология; Детска неврология; 

Детска кардиология; Детска 

ревматология; Клинична имунология; 

Нуклеарна медицина – „отлична” за 



 

 

 

Заповед № РД 01-61/13.07.2011 г. 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-132/07.05.2012 г. 

 

 

 

Заповед № РД 01-139/16.05.2012 г. 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-103/23.05.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

Отделение по лицево-

челюстна хирургия – „отлична” за срок 

от пет години; 

Спешно отделение – „много 

добра” за срок от четири години. 

 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години. 

 

Гинекологично отделение към 

Втора клиника по коремна хирургия – 

„отлична” за срок от шест месеца. 

 

 

Клиника по вътрешни болести - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по пневмология и фтизиатрия 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по професионални 

заболявания – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по клинична хематология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по ендокринология и болести 

на обмяната – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Първа клиника по кардиология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора клиника по кардиология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по ревматология – „отлична” 

срок от пет години. 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Лицево-челюстна хирургия – 

„отлична” за срок от пет години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. 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; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за срок от пет години; 

Първа клиника по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора клиника по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по нефрология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по диализа – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по рехабилитация – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по инфекциозни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кожни и венерически 

болести – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по неврохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по медицинска онкология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по нуклеарна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по ушни, носни и гърлени 

болести – „отлична” за срок от пет 

години; 

Детска клиника по клинична 

хематология и онкология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Детска клиника – „отлична” за срок от 

пет години; 

Първо детско отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Второ детско отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.5. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка“ - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.6. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор“, „инспектор по 

обществено здраве“, „помощник-

фармацевт“ и „зъботехник“ - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.7. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, Гръдна 

хирургия, Детска ендокринология и 

болести на обмяната, Детска 

пневмология и фтизиатрия, Детска 

ревматология, Детска клинична 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трето детско отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Детско отделение за интензивно 

лечение – „отлична” за срок от пет 

години; 

Първа клиника по хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора клиника по хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по гръдна хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кардиохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по съдова хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Първа психиатрична клиника – 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора психиатрична клиника – 

„отлична” за срок от пет години; 

Трета психиатрична клиника за 

лечение на психози/психични 

разстройства в старческа възраст – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Лаборатория по микробиология и 

вирусология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Лаборатория по медицинска генетика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по клинична имунология 

– „отлична” за срок от пет години; 

хематология и онкология, Детска 

хирургия, Ендокринология и болести 

на обмяната, Инфекциозни болести, 

Кардиология, Кардиохирургия, 

Клинична лаборатория, Клинична 

хематология, Кожни и венерически 

болести, Лицево-челюстна хирургия, 

Медицинска генетика, Медицинска 

онкология, Микробиология, 

Неврохирургия, Нервни болести, 

Нефрология, Нуклеарна медицина, 

Образна диагностика, Обща и 

клинична патология, Педиатрия, 

Пневмология и фтизиатрия, 

Психиатрия, Професионални болести, 

Ревматология, Съдебна медицина, 

Съдова хирургия, Урология, Ушно-

носно-гърлени болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина и 

Хирургия – „отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-142/24.07.2013г. 

 

 

 

 

 

 

Клиника по обща и клинична 

патология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Централна стерилизационна база – 

„отлична” за срок от пет години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В Заповед № РД 01-103 

от 23.05.2013 г., в т.3 след 3.7. се 

добавят следните редове: 

„3.8. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари по 

дентална медицина за придобиване 

на специалност Орална хирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.9. за следдипломно 

обучение на магистър-фармацевти 

за придобиване на специалност 

Клинична химия - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.10. за следдипломно 

обучение на лица с висше 

немединско образование на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър“ или „бакалавър“ 

за придобиване на специалност 

Клинична химия (за химици, 

биохимици и биолози) и 

специалност „Клинична 

психология (за психолози) - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.11. за следдипломно 

обучение за лица с образователно-



квалификационна степен 

„бакалавър” или „професионален 

бакалавър” от професионално 

направление „Здравни грижи” за 

придобиване на специалност: 

Анестезиология и интензивни 

грижи (за медицински сестри и 

акушерки), Апаратно поддържане 

на извънтелесно кръвообръщение 

(за медицински сестри и 

фелдшери), Консултант по кърмене 

и здравословно и диетично 

хранене, Операционна и 

превързочна техника (за 

медицински сестри и акушерки), 

Психиатрични грижи (за 

медицински сестри и фелдшери) – 

„отлична” за срок от пет години”. 
190.МЦ”ОЧНА КЛИНИКА 

СВ.ПЕТКА”-АД,ВАРНА, 

Заповед № РД 01-186/06.06.2007 г. 

 

 

АМБУЛАТОРИЯ-МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ОЧНА 

КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА”” АД, 

гр.Варна, 

Заповед № РД 01-97/23.05.2013г. 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 Акредитационна оценка за 

следдипломно обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

„очни болести” – „отлична” за срок от 

пет години. 

2. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

   2.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

   2.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 



степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

  2.3. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност Очни 

болести – „отлична” за срок от пет 

години. 

 

191.МБДПЛР”СВ.БОГОРОДИЦА”, 

ЕООД,С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, 

Заповед № РД 01-185/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на  Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Физиотерапевтично 

отделение  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Физиотерапевтично 

отделение за лечение на психични 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Физиотерапевтично 

отделение за лечение на нервни болести 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Физиотерапевтично 

отделение за лечение на вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

192.УНСБАЛ”СВ.ЕКАТЕРИНА”,ЕАД, 

СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-192/06.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична микробиология  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

акредитационна оценка за обучение, 

както следва: 

 за учебна практика на 

студенти от професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „Магистър” – «отлична» за срок 

от 5 години; 

 за преддипломен стаж на 

стажант-лекари от професионално 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-201/17.07.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по кардиология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по сърдечна 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по съдова 

хирургия и ангиология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по анестезиология 

и интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

Клиника по кардиохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по съдова хирургия и 

ангиология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника АИЛ – „отлична” за срок от 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „Магистър” - «отлична» за срок 

от 5 години; 

 за клинична практика на 

студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - «отлична» за 

срок от 5 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение (частичен курс); 

Вътрешни болести (частичен курс, 

субмодул – кардиология и инвазивна 

кардиология), Хирургия – (субмодул – 

сърдечно-съдова хирургия) - 

«отлична» за срок от 5 години;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 



пет години; 

Отделение по следоперативна 

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; 

Отделение „Обща и клинична 

патология” – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение „Образна диагностика” – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Стерилизация и пералня – „отлична” за 

срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рентгенов лаборант” - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност:  Анестезиология и 

интензивно лечение, Ангиология,  

Кардиология, Кардиохирургия, 

Клинична лаборатория, Образна 

диагностика, Съдова хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки), Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки), Болнична хигиена 

(превенция и контрол на инфекциите), 
Апаратно поддържане на извънтелесно 

кръвообращение (за медицински 

сестри и фелдшери) -  „отлична” за 



срок от 5 години. 

 

193. МДОЗС-БУРГАС,ЕООД, 

Заповед № РД 01-190/06.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-166/10.06.2010 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на  Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Лаборатория по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Цито-хистопатологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Лаборатория по нуклеарна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хематология 

и химиотерапия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по лъчелечение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

На Отделение по лъчелечение 

– „отлична” за срок от пет години. 

 



194. ОДПЗС-ПЛОВДИВ,ЕООД, 

Заповед № РД 01-189/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на  Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Отделение за остро болни 

мъже акредитационна оценка „отлична” 

за срок от пет години; 

на Отделение за остро болни 

мъже акредитационна оценка „отлична” 

за срок от пет години; 

на Отделение дневен 

стационар/отделение без легла/ 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за лечение на 

болни с посттравматични стресови 

разстройства, социален срив и 

психотерапия акредитационна оценка 

„много добра” за срок от пет години; 

на Отделение за лечение на 

наркомани акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „лоша” за срок от една година; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

195. МЦ”ВИВА ФЕНИКС”, 

Заповед № РД 01-188/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на  Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Паразитологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

196. V-та МБАЛ-СОФИЯ,АД, 

Заповед № РД 01-197/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на  Отделение по образна 

диагностика и нуклеарна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

Заповед № РД 01-271/16.04.2009 г. 

1.акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 



срок от пет години; 

на Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Сектор по нуклеарна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Лаборатория по 

микробиология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

гастроентерология със сектор по 

хематология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

ендокринология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по кардиология 

с интензивен сектор акредитационна 

 
 1.1. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти от 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалността „медицинска сестра” 

– „отлична” за срок от 5 години; 

 1.2. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен 

„професионален бакалавър по…” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” и 

„рехабилитатор” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

 1.3 за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Акушерство и гинекология, 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Вътрешни болести, Детски болести, 

Клинична лаборатория, Нервни 

болести, Образна диагностика, Обща и 

клинична патология, Очни болести, 

УНГ-болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия – „отлична” за срок от 5 

години; 

 



оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Кожно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

със съдов сектор акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по пулмология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Първо хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Второ хирургично 

отделение акредитационна оценка– 

„много добра” засрок от четири години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Оториноларингологично 

отделение акредитационна оценка– 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 



на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години.  
197. МБАЛ”СВ.ПАНТАЛЕЙМОН”-

ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-196/06.06.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Отделение за функционална 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Отделение по образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

На Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На АГО акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

На ОАИЛ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Отделение по физикална терапия и 

Заповед № РД 01-

781/01.10.2008 г. 

 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва:  

 1.1. практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „добра” за срок от 

3 години; 

1.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” – „добра” за срок 

от 3 години; 

1.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рентгенов лаборант” и 

„рехабилитатор” – „добра” за срок от 3 

години; 

1.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Вътрешни болести и 

Физикална и рехабилитационна 

медицина – „добра” за 3 години. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-3/17.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

рехабилитация акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На АСБ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Болнична аптека акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

 

На Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

Отделение по нервни болести -  

„отлична” за срок от пет години; 

 

Първо вътрешно отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

 

Второ вътрешно отделение  – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Отделение по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

 

Отделение по урология  – „много 

добра” за срок от четири години; 

 

Отделение по лицево-челюстна 

хирургия – „добра” за срок от три 

години; 

 

ОАИЛ – „много добра” за срок от 

четири години; 

 

Отделение по АГ – „много добра” за 

срок от четири години; 

 

ОФРМ – „отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за 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 4 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка“ - 

„много добра” за срок от 4 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „помощник-фармацевт“ и 

„рехабилитатор” - „много добра” за 



 

Спешно приемно отделение – „добра” 

за срок от три години; 

 

Обща и клинична патология – „много 

добра” за срок от четири години; 

 

Образна диагностика – „добра” за срок 

от три години; 

 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

Микробиологична лаборатория – 

„отличнаа” за срок от пет години; 

 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

 

срок от 4 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Вътрешни болести, 

Кардиология, Нервни болести, 

Урология и Хирургия  – „много добра” 

за 4 години. 

 

 

198.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-

РАДОМИР,ЕООД,Гр.Радомир, 

Заповед № РД 01-655/24.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На АГО акредитационна 

оценка „средна” за срок от две години; 

 



На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

199. МЦ-І-ДЕВИН, 

Заповед № РД 01-194/06.06.2007 г. 

Добра за срок от 3 години   

200. МЦ”Г.МИРКОВИЧ”-СЛИВЕН, 

Заповед № РД 01-193/06.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

201. МЦ”СВ.ПЕТКА”-ДРЯНОВО, 

Заповед № РД 01-200/06.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

202. СБАЛАГ”ЕСКУЛАП-97”-РУСЕ, 

Заповед № РД 01-199/06.06.2007 г. 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-808/16.10.2008 г. 

Добра за срок от 3 години на  АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години. 

 

203. ДКЦ”АВИЦЕНА”-ПЕЩЕРА, 

Заповед № РД 01-198/06.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години На Медико-диагностична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

204. СМДЛ”ГАМАТРОН”-ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-201/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

205. МБАЛ”Д-Р ИВАН 

СЕЛИМИНСКИ”, АД,СЛИВЕН, 

Заповед № РД 01-327/23.07.2007 г. 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

на  Нефро-пулмологично 

отделение – „отлична” за срок от пет  

години; 

на Отделение по кардиология, 

ревматология и интензивна терапия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

Обучение на студенти от 

Медицински колеж – Сливен към 

Тракийски университет – Стара Загора 

по специалностите от професионално 

направление „здравни грижи” за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Отделение по 

ендокринология и токсикология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

гастроентерология и хематология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Ортопедо-травматологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по 

неврохирургия и оториноларингология 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Инфекциозно отделение 

медицински сестри, медицински 

лаборанти и акушерки – „отлична” за 

срок от пет години; 

   За провеждане на обучение на 

лекари специализанти по СДО по 

специалностите, за които е призната за 

учебна база: Акушерство и 

гинекология; Анестезиология и 

интензивно лечение; Вътрешни 

болести; Клинична лаборатория; Кожни 

и венерически болести; Нервни 

болести; Ушно-носно-гърлени болести; 

Хирургия; Физикална терапия и 

рехабилитация – „отлична” за срок от 

пет години. 

Заповед № РД 01-250/10.04.2009 г. 

ДОПЪЛВАМ Заповед № РД 01-

327/23.07.2007 г.,  както следва: 

1.ОПРЕДЕЛЯМ на МБАЛ „Д-р Иван 

Селимински”,АД,гр.Сливен, 

1.Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

1.1.за практическо обучение /учебна 

практика и преддипломен стаж/ на 

студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична”; 

1.2.за практическо обучение, учебна 

практика и преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър 

по...” по специалностите „медицински 

лаборант” – „отлична”; 

1.3.за следдипломно обучение на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по ранна 

рехабилитация акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

 

на Отделение за лечение и 

рехабилитация на болни с психични 

заболявания акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Патологоанатомично 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Звено „Болнична 

дезинфекция, стерилизация и охрана на 

труда” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

функционална диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение информационно 

обслужване и контрол на медицинската 

дейност акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория за клинични изследвания 

магистър-лекари за придобиване на 

следните специалности: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Инфекциозни болести, 

Клинична лаборатория, Психиатрия, 

Нервни болести, Ушно-носно-гърлени 

болести, Хирургия, Физикална терапия 

и рехабилитация – „отлична”. 

2.Акредитационната оценка по т.1 е за 

срока на действие на акредитационната 

оценка, определена на лечебното 

заведение за цялостна медицинска 

дейност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД 01-166/11.06.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория за микробиологични 

изследвания акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по вътрешни болести - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по нефрология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по гастроентерология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по ендокринология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по пневмология и 

фтизиатрия – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по нервни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по психиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по педиатрия – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по неонатология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по АГ – „отлична” за срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти от 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалностите „медицинска 

сестра” и „акушерка” - „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.3. за практическо 

обучение, учебна практика и 

преддипломен стаж на студенти по 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен 

„професионален бакалавър по…” по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от пет години; 

Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по урология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по неврохирургия – „много 

добра” засрок от четири години. 

Отделение по УНГБ – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по лицево-челюстна 

хирургия – „добра” за срок от три 

години; 

Отделение по очни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Спешно отделение – „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 от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Вирусологична лаборатория – „добра” 

за срок от три години; 

Микробиологична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по хемодиализа – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рехабилитатор“ и 

„рентгенов лаборант“ - „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.4. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на следните 

специалности: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология  и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Инфекциозни болести, 

Кардиология, Клинична лаборатория,  

Нервни болести, Нефрология, Образна 

диагностика, Обща и клинична 

патология, Ортопедия и 

травматология, Очни болести, 

Педиатрия, Пневмология и 

фтизиатрия, Психиатрия, Спешна 

медицина, Урология, Ушно-носно-

гърлени болести, Хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години. 

3.5. за следдипломно 

обучение за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки), Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки), „Болнична 

хигиена (превенция и контрол на 

инфекциите), Психиатрични грижи (за 

фелдшери и медицински сестри), 

Консултант по кърмене и здравословно 

и диетично хранене  -  „отлична” за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД 01-190/26.06.2012 г. 

Отделение по ранна физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по функционална 

диагностика – „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Звено за болнична дезинфекция и 

стерилизация – „отлична” за срок от 

пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години. 

 

срок от 5 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В Заповед № РД 01-166 от 

11.06.2012 г. в т.І, 3.4. след думите 

„Хирургия” се добавя „Неонатология и 

Физикална и рехабилитационна 

медицина”. 

2. За направената поправка на 

очевидна фактическа грешка да се 

съобщи на МБАЛ Д-р Ив.Селимински, 

АД гр.Сливен,НЗК, БЛС и съответната 

регионална здравна инспекция. 

206. МЦ-І-ЕЛИН ПЕЛИН, 

Заповед № РД 01-326/23.07.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

207. МЦ”МЕДИАНА”, ЕООД –

ПАВЛИКЕНИ, 

Заповед № РД 01-324/23.07.2007 г. 

Добра за срок от 3 години   

208. СМДЛ”СКЕН-НЕТ”,ООД –

ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-323/23.07.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години   

209. МДЛ”МЕД-ДИА”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-341/23.07.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

210. МЦ”ЛОРА”,ЕООД-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-322/23.07.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години На Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години 

 

211. ДПБ-СЕВЛИЕВО, Мн.добра за срок от 4 години на Отделение за активно  



Заповед № РД 01-329/23.07.2007 г. лечение на жени с остри психози 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Отделение за активно 

лечение на мъже с остри психози 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение за психосоциала 

рехабилитация на пациенти с психични 

заболявания в стадий на отзвучаване за 

мъже и жени при свободен режим и на 

жени с геронтопсихиатрични проблеми 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение за долекуване и 

продължително лечение на мъже с 

хронични психози и 

геронтопсихиатрични случаи 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Център за дневни грижи 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 
212. СХБАЛ”СВ.ПАНТАЛЕЙМОН”-

СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-328/23.07.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години на Отделение по хирургия със 

сектори по ортопедия и травматология, 

по урология и по анестезиология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от пет  години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-460/07.07.2009 г. 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Лаборатория по клинична 

патология акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

На Отделение по урология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири години 

213. МБАЛ-КАВАРНА, 

Заповед № РД 01-202/06.06.2007 г. 

Мн.добра за срок от 4 години на  Терапевтично отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

 



за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години. 
214.АМБУЛАТОРИЯ- МЦСМП-ОЧЕН 

МЦ СВЕТИ НИКОЛАЙ 

ЧУДОТВОРЕЦ, 

Заповед № РД 01-203/06.06.2007 г. 

Добра за срок от 3 години   

215. МДЛ”ДИАГНОСТИКА”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-204/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

216. МЦ”ЗОРА”-СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-205/06.06.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

217.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН 

РИЛСКИ”,ЕООД, гр.ДУПНИЦА, 

Заповед № РД 01-324/09.04.2008 г. 

Добра за срок от три години на  Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Пневмофтизиатрично 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка  „много добра” 

 



за срок от четири години; 

на Хирургично отделение със 

сектори акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Отделение по 

травматология и ортопедия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение със сектори акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение за физиотерапия 

и ЛФК акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири години; 

на Патологоанатомично 

отделение акредитационна оценка 

„лоша” за срок от една година; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  



„отлична” за срок от пет години.  
Заповед № РД 01-

254/10.04.2009 г. 

На отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години. 

218. МЦ”Св.Ив.Рилски”-ДУПНИЦА, 

Заповед № РД 01-334/23.07.2007 г. 

Лоша за срок от 1 година   

219. ДМСГД-ДОБРИЧ, 

Заповед № РД 01-333/23.07.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

220. ДМСГД-РУСЕ, 

Заповед № РД 01-332/23.07.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

221. МДЛ”СКАЙЛАБ”-СИЛИСТРА, 

Заповед № РД 01-331/23.07.2007 г. 

Добра за срок от 3 години   

222. СМДЛ 

”МЕДИКЪЛПРЕЦИЗ”,ЕООД, 

ПАВЛИКЕНИ, 

Заповед № РД 01-330/23.07.2007 г. 

Средна за срок от 2 години   

223.МБАЛ-НИКОПОЛ,ЕООД, 

Заповед № РД 01-391/10.09.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна за срок от 2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  МДЛ-Клинична  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на МДЛ по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Детско отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

 



 

 

 

 

Заповед № РД 01-1077/30.12.2009 г. 

 

 

 

 

Добра за срок от три години 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

на АГ отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години. 

224.СМДЛ-Д-Р БИСТРА ТОШКИНА, 

ЕООД, БУРГАС 

Заповед № РД 01-390/10.09.2007 

Средна за срок от 2 години   

225.СМДЛ-ПЕТЯ СТОЕВА,ЕООД, 

ЯМБОЛ, 

Заповед № РД 01-389/10.09.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години   

226.МЦ”ОЧЕН ЛАЗАРЕН ЦЕНТЪР-

ВИЖЪН”,ООД, СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-388/10.09.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

227.МЦ”РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ”, 

ООД, СОФИЯ, 

Отлична за срок от 5 години   



Заповед № РД 01-387/10.09.2007 г. 

228.СБПФТРЗ”СВЕТА ПЕТКА 

БЪЛГАРСКА”,ЕООД,ВЕЛИНГРАД, 

Заповед № РД 01-386/10.09.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години на  І Пневмофтизиатрично 

отделение  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на ІІ Пневмофтизиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение физикална 

медицина и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

229.ДКЦ VІІІ, ООД, СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-385/10.09.2007 

Отлична за срок от 5 години на  Медико-диагностична лаборатория  

- „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика – „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация – „отлична” за срок от 

пет години; 

 

230.МБАЛ-АРДИНО, ЕООД, 

Заповед № РД 01-384/10.09.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на  МДЛ-Клинична  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

на МДЛ по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

 



от три години; 

на Хирургично отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

231.МБАЛ”ЖИВОТ+”, КРУМОВГРАД, 

Заповед № РД 01-383/10.09.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на  Отделение за образна 

диагностика с КТ  акредитационна 

оценка „добра” за срок от три  години; 

на МДКЛ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по вътрешни 

болести със сектор по нервни болести 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка „добра” 

за срок от три години; 

на Отделение по хирургия със 

сектор по анестезия акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „добра” за срок 

 



от три години; 

на Отделение АГ 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от три години. 

Заповед № РД 01-

65/13.02.2009 г. 

На Медико-диагностична 

лаборатория по клинична 

микробиология акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

На Обща и клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години 

232.МБАЛ”Д-Р БЕРОВ”,ЕООД, НОВИ 

ПАЗАР, 

Заповед № РД 01-382/10.09.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на  Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на ОАИЛ  акредитационна 

оценка „лоша” за срок от една година; 

на АГ отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

 



на Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„средна” за срок от две години; 

на ОФТР акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

Заповед № РД 01-1004/30.11.2009 г.  На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

233.МБАЛ-КНЕЖА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-381/10.09.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на  Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на ОФТР акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

 



от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

234.СБАЛССЗ-НКБ,ЕАД,СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-380/10.09.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Отделение „Лабораторна 

диагностика”  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Сектор клинична 

лаборатория акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Сектор микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Сектор „Трансфузионна 

хематология” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна и 

интервентна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по хемодиализа 

и плазмофереза акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по патоанатомия 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

Заповед № РД 01-555/08.11.2007 г. 

1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по следните учебни 

дисциплини: Детски болести, Нервни 

болести, Клинична лаборатория, 

Рентгенология и радиология, 

Вътрешни болести, Хирургически 

болести – „отлична” за срок от 5 

години; 

2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от 5 години; 

3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Клиника по съдова 

хирургия и ангиология акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по сърдечна 

хирургия акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по детска 

сърдечна хирургия акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Клиника по кардиология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделения „А”,”В” и 

„С”/кардиологични/ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет; 

на Отделение за инвазивно 

изследване акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение за 

електрофизиология акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Сектор по 

кардиостимулация акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Клиника по неврология с 

интензивен сектор акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Интензивен сектор 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

кардиологична рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Детски болести, 

Клинична лаборатория, Нервни 

болести, Образна диагностика, 

Кардиология, Кардиохирургия, Детска 

кардиология, Съдова хирургия,  – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-102/23.05.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на Сектор по физиотерапия и 

рехабилитация акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по детски болести 

и детска кардиология акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по детска 

кардиология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Интензивен сектор 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на ДОРИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

Заповед № РД 01-

149/10.03.2009 г. 

На Отделение по неивазивна 

функционална и образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

 

Клиника по педиатрия  - „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по кардиология - „отлична” за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 



срок от пет години; 

Отделение по неинвазивна 

кардиология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по съдова хирургия и 

ангиология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по сърдечна хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по сърдечно-съдова 

анестезия и интензивно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кардиологична 

рехабилитация – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по хирургия на вродени 

сърдечни малформации – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Спешно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по диализно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология – „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 лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Ангиология, 

Кардиология, Кардиохирургия, Съдова 

хирургия, Образна диагностика, 

Клинична лаборатория, Нервни 

болести, Детска кардиология, Детски 

болести, Микробиология, Обща и 

клинична патология – „отлична” за 

срок от пет години; 

3.4. за следдипломно обучение за лица 

с образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или 

„професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Апаратно поддържане на 

извънтелесно кръвообръщение (за 

медицински сестри и фелдшери) и 

Болнична хигиена (превенция и 

контрол на инфекциите) – „отлична” за 

срок от пет години. 



от пет години; 

Централна стерилизация – „отлична” 

за срок от пет години. 

235.МБАЛ-КАРНОБАТ,ЕООД, 

Заповед № РД 01-379/10.09.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на  Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Център по хемодиализа 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години. 

 

236.МБАЛ-СИЛИСТРА,АД, 

Заповед № РД 01-378/10.09.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години 

 

на  Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за срок от четири  години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Пневмо-фтизиатрично 

отделение акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 
на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на АГО акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по кожни и 

венерически болести акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Неврологично отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ  отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение за диализно 

лечение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение за 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по кличинча 

патология и съдебна медицина 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заповед № РД 01-94/27.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Много добра” за срок от 4 

години 

Отделение по вътрешни болести -   

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по кардиология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по педиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по неонатология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Акушеро-гинекологично отделение  – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Хирургично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по урология– „добра” за 

срок от три години; 

Психиатрично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ушно-носно-гърлени 

болести – „добра” за срок от три 

години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „много добра” за срок 

от четири години; 

Отделение по очни болести – „добра” 

за срок от три години; 

Отделение по пневмология и 

фтизиатрия – „много добра” за срок от 

четири години; 

Спешно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение– „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на следните 

специалности: Образна диагностика и 

Пневмология и фтизиатрия - „много 

добра” за срок от 4 години. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-763/29.09.2008 г. 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по хемодиализа – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по клинична патология и 

съдебна медицина – „много добра” за 

срок от четири години; 

Кожно-венерическо отделение – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години. 

 

237.МЦ”ДОЗИС”,ООД, ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО, 

Заповед № РД 01-377/10.09.2007 г. 

Добра за срок от 3 години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години. 

 

238.НМБ”ЦАР БОРИС ІІІ”,СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-376/10.09.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години На Клинична лаборатория, имунология 

и хормони акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

На Отделение по образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Отлична за срок от пет години 

Заповед № РД 01-558/08.11.2007 г. 

Следдипломно обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност: 

Авиационна медицина, 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Вътрешни блести, Кардиология, 

Клинична лаборатория, Кожни и 

венерически болести, Нервни болести, 

Образна диагностика, Очни болести, 

Ушно-носно-гърлени болести, 



 

На ОФТР акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години 

 

На Патологоанатомично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Клиника по кардиология и 

липидология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Клиника по неврология и 

отоневрология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Вътрешна клиника акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

На Кожно-венерологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 

На Хирургична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На Клиника по гинекология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

На УНГ Клиника акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

На Клиника по офталмология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

Физикална и рехабилитационна 

медицина, Хирургия. 



 

На ОАИЛ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Болнична аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

На АСБ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

239.МБАЛ-ДУЛОВО,ЕООД, 

Заповед № РД 01-375/10.09.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години на  Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на ОАс ЦИС акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на АГО акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОФРМ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Образна диагностика  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 



на Патологоанатомично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години. 

240.ЛЗИПМДКЛ-ХЕМАЛАБ,ЕООД, 

БУРГАС, 

Заповед № РД 01-374/10.09.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години   

241.МБАЛ-БОТЕВГРАД,ЕООД, 

Заповед № РД 01-373/10.09.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години на  Терапевтично отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Отделение за лечение на 

белодробни болести акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по очни болести 

 



акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по ото-рино-

ларингология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на ОФТР акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

242.ДКЦ ІІІ – ВАРНА,ЕООД, 

Заповед № РД 01-372/10.09.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години   

243.МЦ-І-ГЪЛЪБОВО,ЕООД, 

Заповед № РД 01-371/10.09.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години   

244.МДЛ,ЕООД,гр.Разград, 

Заповед № РД 01-483/16.102007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

245.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА Отлична за срок от 5 години на  І-ва психиатрична клиника Акредитационна оценка за 



ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

НЕВРОЛОГИЯ И 

ПСИХИАТРИЯ”СВ.НАУМ”,ЕАД, 

Гр.София, 

Заповед № РД 01-484/16.10.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Втора психиатрична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Трета психиатрична 

клиника акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Четвърта психиатрична 

клиника по съдебна психиатрия и 

съдебна психология акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Първа неврологична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Втора неврологична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Трета неврологична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Четвърта неврологична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Детска неврологична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

рентгенология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

практическо обучение, както следва: 

 за клинично обучение на 

студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебните 

дисциплини – Нервни болести, 

Психиатрия – „отлична” за срок от 5 

години; 

 за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” по 

учебните дисциплини Нервни болести, 

Психиатрия, Специални сестрински 

грижи – „отлична” за срок от 5 години; 

 за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „специалист” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „помощник-

фармацевт”, „зъботехник”, „санитарен 

инспектор” и „социални дейности”, 

„масажист” по учебните дисциплини 

Нервни болести, Психиатрия, 

Специални сестрински грижи   - 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Нервни болести, Детска 

неврология, Психиатрия, Съдебна 

медицина, Детска психиатрия – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-51/05.07.2011 г. 

 

 

Заповед № РД 01-60/25.03.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

Заповед № РД 01-

326/15.05.2009 г. 

На Пета неврологична клиника  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по 

неврорехабилитация при първа 

неврологична клиника акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по нуклеарна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 
На Клиника за интензивно 

лечение на нервни болести – „отлична” 

за срок от шест месеца. 

 

Първа психиатрична клиника - 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора психиатрична клиника – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по нервни болести за 

двигателни нарушения – „отлична” за 

срок от пет години 

Първо отделение по 

паркинсонова болести - „отлична” за 

срок от пет години; 

Второ отделение по 

множествена склероза „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по нервни болести за 

деца – „отлична” за срок от пет 

години; 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 3.1.  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; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.3. за преддипломен стаж на 



Клиника по нервни болести за 

лечение на болката и 

неврорехабилитация – „отлична” за 

срок от пет години 

Първо отделение по нервни 

болести за лечение на болката - 

„отлична” за срок от пет години;; 

Второ отделение по физикална 

и рехабилитационна медицина - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по нервни болести за 

пароксизмални състояния  – 

„отлична” за срок от пет години 

Първо отделение за 

заболявания на автономната нервна 

система - „отлична” за срок от пет 

години; 

Второ отделение за епилепсия 

- „отлична” за срок от пет години; 

Клиника по нервни болести за 

невродегенеративни и периферно-

нервни заболявания  – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника за интензивно 

лечение на нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години 

Отделение по нервни болести 

за лечение на инсулти - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение за интензивно 

лечение - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по образна 

диагностика – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по нуклеарна 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клинична и ликворологична 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.5. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалност „рехабилитатор” - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.6. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Нервни болести, 

Психиатрия, Детска неврология - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.7. следдипломно обучение за 

лица с висше немедицинско 

образование на образователно 

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” за придобиване на 

специалност: Клинична психология (за 

психолози) – „отлична“ за срок от пет 

години. 

 



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. 

 

246.АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

„ОЛИМЕД”,ООД,гр.Варна, 

Заповед № РД 01-485/16.10.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години   

247.ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА 

БОЛНИЦА-БЯЛА,гр.Бяла 

Заповед № РД 01-486/16.10.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години на  Първо мъжко отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Второ мъжко отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Трето мъжко отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Четвърто мъжко отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Първо женско отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Второ женско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

 

248.ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-

СОФИЯ,АД,гр.София, 

Отлична за срок от пет години 

 

 

на  Клинична лаборатория  и 

кръвна банка акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за практическо обучение на 



Заповед № РД 01-487/16.10.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Детско отделение за деца от 

0 до 2 г. Акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Детско отделение за деца от 

2 до 17 г. Акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Сектор функционални 

изследвания на ССС акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение за интензивно 

лечение на вътрешните болести 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гинекологично отделение 

със Сектор по анестизология и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение патологична 

бременност акредитационна оценка  

студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички 

задължителни  клинични учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

 

 за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

 за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „специалист” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „масажист” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

 за практическо обучение на 

студенти на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалността „Кинезитерапия” от 

Национална спортна академия „В. 

Левски” – „отлична” за срок от 5 

години; 

 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Вътрешни болести, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-39/13.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

„отлична” за срок от пет години; 

на Родилно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Патологоанатомично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

 

Кардиологично отделение - „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение за кардиологично 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение за неинвазивна 

диагностика, за инвазивна дианостика 

и електрокардиостимулация – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по гастроентерология с 

дейности по пулмология и нефрология 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по ендокринология и 

болести на обмяната – „много добра” 

за срок от четири години; 

Кардиология, Детски болести, 

Акушерство и гинекология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „много добра” 

за срок от четири години; 

3.2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-63/11.04.2013 г. 

Гинекологично отделение с дейности 

по гинекология и анестезиология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по рискова бременност – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Родилно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

Неонатологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение за деца 0-2 г. – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение за деца 2-18 г. – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по нервни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична патология – 

„добра” за срок от три години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

В Заповед № РД 01-39 от 13.02.2013 г., 

в т.1., 2. след ред „Микробиологична 

лаборатория” се добавят следните 

редове: 

„Административно-стопански блок – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Централна стерилизация – „много 

добра” за срок от четири години; 

Болнична аптека – „много добра” за 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „много добра” за 

срок от четири години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Вътрешни болести, 

Гастроентерология, Кардиология и 

Нервни болести - „много добра” за срок 

от четири години. 

 

 



срок от четири години”. 

 

249.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.ЕЛИСАВЕТА”,ЕООД,гр.Раковски, 

Заповед № РД 01-488/16.10.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години На Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

250.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.ИВАН 

РИЛСКИ”,ЕООД,гр.Габрово, 

Заповед № РД 01-489/16.10.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години   

251.МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР”СИМПДБ” 

ЕООД,гр.София, 

Заповед № РД 01-490/16.10.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години На Сектор по физикална терапия и 

рехабилитация акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

252.МДЛ”СЕВТОПОЛИС”,ООД, гр.Ка- 

занлък, 

Заповед № РД 01-491/16.10.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години   

253.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БАНКЯ,АД 

Заповед № РД 01-492/16.10.2007 г. 

Отлична за срок от 5 години на ОФРМ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

на Вътрешно отделение за 

рехабилитация акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на НО за рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

254.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ 

СТАМБОЛИЙСКИ,ЕООД 

Заповед № РД 01-493/16.10.2007 г. 

Добра за срок от 3 години на Сектор образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 



на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 
255.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР 

ВРАЦА, ЕООД, 

Заповед № РД 01-494/16.10.2007 г. 

Много добра за срок от 4 години на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

фтизиатрична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Пулмологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

 



години. 
256.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР 

„СВ.ИВАН РИЛСКИ”,ЕООД, 

гр.БЛАГОЕВГРАД, 

Заповед № РД 01-495/16.10.2007 г.  

Много добра за срок от 4 години на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

фтизиатрична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Пневмологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Старилизационна 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

257.БОЛНИЧНА БАЗА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ КЪМ ВМА-ВАРНА 

Заповед № РД 01-496А/11.01.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Лаборатория по химико-

токсикологични изследвания 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

функционална и образна диагностика  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

Заповед № РД 01-496/16.10.2007 г. 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

 за клинично обучение, учебна 

практика и преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по:  Вътрешни 

болести и терапия, клинична 

лаборатория и имунология  - модул 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патологоанатомия  акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Вирусологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Приемно-консултативно 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Спешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Терапевтична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по кардиология 

и ревматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

гастроентерология и ендокринология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по пулмология, 

нефрология и хематология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по интензивна 

терапия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по токсикология 

акредитационна оценка „отлична” за 

„Вътрешни болести и терапия”; 

Хирургични болести; Очни болести; 

Клинична токсикология; Образна 

диагностика; Клинична лаборатория; 

Кожни и венерически болести; 

Физикална и рехабилитационна 

медицина; Ортопедия и травматология, 

Пластична хирургия – „отлична” за 

срок от 5 години; 

 

 за клинично обучение (учебна 

практика, клинична практика и 

преддипломен стаж) на студенти от 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалността „медицинска сестра” 

по следните учебни дисциплини: 

Анестезиология и интензивни грижи, 

Вътрешни болести, Хирургия, 

Ортопедия и травматология, Урология, 

Ушни, носни и гърлени болести, 

Нервни болести, Психиатрия, Очни 

болести, Рентгенология, 

Микробиология, Физиотерапия, 

Клинична лаборатория, Кожни 

болести, Лицево-челюстна хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

за клинично обучение 

(практическо обучение, учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор” по следните учебни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Клиника по обща хирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по обща и 

миниинвазивна хирургия 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по гнойно-

септична хирургия акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по урология и 

екстракорпорална литотрипсия 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по гинекология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по термична 

травма и пластична хирургия 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по лицево-

чулюстна и неврохирургия 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по анестезиология, 

хипербарна и интензивна медицина 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

анестезиология и интензивна медицина 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Невро-психиатрично 

дисциплини: Анестезиология и 

интензивни грижи, Вътрешни болести, 

Хирургия, Ортопедия и травматология, 

Урология, Ушни, носни и гърлени 

болести, Нервни болести, Психиатрия, 

Очни болести, Рентгенология, 

Микробиология, Физиотерапия, 

Клинична лаборатория, Кожни 

болести, Лицево-челюстна хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

 за практическа подготовка 

(учебна клинична практика, лятна 

стажантска клинична практика, 

клиничен преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„кинезитерапия”- „отлична” за срок от 

5 години; 

 

за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни блести, 

Клинична лаборатория, Клинична 

токсикология, Кожни и венерически 

болести, Пневмология и фтизиатрия, 

Хирургия, Ортопедия и травматология, 

Лицево-челюстна хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

за следдипломно обучение за 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

и „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-4/17.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

МБАЛ-ВАРНА В СТРУКТУРАТА НА 

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Кожно-венерологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-стопански блок 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника по хирургия  - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по гинекология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по урология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника за интензивно 

лечение на остри отравяния и 

токсикоалергии /КИЛООТ/ - 

„отлична” за срок от пет години; 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи и „Операционна и 

превързочна техника” -  „отлична” за 

срок от 5 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Пластично-възстановителна и 

естетична хирургия – „отлична” за 

срок от пет години. 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  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; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 



Клиника по ортопедия и 

травматология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по анестезиология, 

интензивно лечение и хипербарна 

медицина - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение термична травма, 

пластично-възстановителна и 

естетична хирургия - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по ушни, носни и 

гърлени болести - „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по очни болести – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Спешно отделение - „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по вътрешни болести 

- „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кардиология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по 

гастроентерология - „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по пневмология и 

фтизиатрия - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по интензивна 

терапия - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по нервни болести - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кожни и 

венерически болести - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина - 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „инспектор по 

обществено здраве“, „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” и 

„рехабилитатор“  - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Кардиология, Клинична лаборатория, 

Клинична токсикология, Ортопедия и 

травматология, Пластично-

възстановителна и естетична хирургия, 

Пневмология и фтизиатрия и Хирургия 

- „отлична” за срок от пет години; 

3.6. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 



„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по функционална 

диагностика - „отлична” за срок от 

пет години; 

Микробиологична 

лаборатория – „много добра” за срок 

от четири години; 

Клинична лаборатория - 

„отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по 

химикотоксикологични изследвания - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна 

диагностика - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по клинична 

патология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански 

блок - „отлична” за срок от пет 

години; 

Болнична аптека - „отлична” 

за срок от пет години; 

Централна стерилизационна - 

„отлична” за срок от пет години; 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки) и Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки) – „отлична” за 

срок от пет години. 

 

258.МБАЛ-СТАРА ЗАГОРА,ЕАД, 

Заповед № РД 01-4/11.01.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от 4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Клиника по пулмология, 

ендокринология, алергология и 

професионални болести 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Клиника по кардиология и 

ревматология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Клиника по гастроентерология, 

хематология и нефрология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клиника по кожни и венерически 

Заповед № РД 01-497/16.10.2007 

акредитационна оценка за практическо 

обучение, както следва: 

 

-  за клинично обучение на 

студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

 

- за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На АГ клиника акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по физиотерапия и 

рехабилитация акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Неврологична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Интензивен сектор по кардиология 

към Втора вътрешна клиника 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клиника по анестезиология, 

реанимация и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Клиника по неврохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Клиника по детски болести 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На Клиника по очни болести 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Клиника по ушно-носно-гърлени 

болести акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Централна клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Имунологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

на студенти по професионално 

направление „Социални дейности” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

- за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„Управление на здравните грижи”- 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

- за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

- за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „специалист” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рехабилитатор” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

- за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни блести, 

Гастроентерология, Детски болести, 

Детска клинична хематология и 

онкология, Детска кардиология, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за срок от четири години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Клиника по обща и детска хирургия 

/Първа/ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клиника по обща хирургия, 

онкохирургия и пластична хирургия 

/Втора/ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клиника по гръдна хирургия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клиника по съдова хирургия и 

ангиология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клиника по урология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клиника по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по патоанатомия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по съдебна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Болнична аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Административно-стопански отдел 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Клинична 

хематология, Нефрология, Кожни и 

венерически болести, Нервни болести, 

Обща медицина – „отлична” за 5 

години, Пневмология и фтизиатрия, 

Ревматология, Спешна медицина, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина, Акушерство и гинекология, 

Висцерална хирургия, Гръдна 

хирургия, Неврохирургия, Ортопедия 

и травматология, Очни болести, 

Съдова хирургия, Урология, Ушно-

носно-гърлени болести, Клинична 

лаборатория, Микробиология, Образна 

диагностика, Обща и клинична 

патология, Социална медицина и 

здравен мениджмънт, Медицинска 

онкология, Отоневрология, 

Вирусология, Съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАПОВЕД РД 01-168/11.06.2012 Г. 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

Спешно отделение – „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; 

Лаборатория по клинична имунология 

- „много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по образна диагностика - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Първа вътрешна клиника - „много 

добра” за срок от четири години; 

Втора вътрешна клиника - „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по ендокринология - „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по педиатрия  - „много добра” 

за срок от четири години; 

Клиника по неврология - „много 

добра” за срок от четири години; 

КАСИМ - „много добра” за срок от 

четири години; 

Клиника по обща хирургия - „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по гръдна хирургия - „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по ортопедия и 

травматология - „много добра” за срок 

от четири години; 

Клиника по съдова хирургия - „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по неврохирургия - „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника АГ - „много добра” за срок от 

четири години; 

Клиника УНГ - „много добра” за срок 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” 

по всички учебни дисциплини – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„Управление на здравните грижи”- 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.3. за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.4. за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рехабилитатор” - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Педиатрия, Ендокринология и 

болести на обмяната, Кардиология, 



от четири години; 

Клиника кожни и венерологични 

болести - „много добра” за срок от 

четири години; 

Клиника по очни болести - „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение за физиотерапия и 

рехабилитационна медицина - „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по обща и клинична 

патология - „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение съдебна медицина - „много 

добра” за срок от четири години; 

Аптека - „много добра” за срок от 

четири години; 

Административно-стопански блок - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Клинична хематология, Нефрология, 

Кожни и венерически болести, Нервни 

болести, Пневмология и фтизиатрия, 

Ревматология, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Съдова хирургия, Урология, 

Ушно-носно-гърлени болести, 

Клинична лаборатория, 

Микробиология, Образна диагностика, 

Клинична имунология и Хирургия – 

„отлична” за 5 години. 

259.ДКЦ ІІ – 

ДОБРИЧ,ЕООД,гр.Добрич, 

Заповед № РД 01-498/16.10.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-205/17.07.2012г. 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

на  Сектор по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Сектор „Физикална и 

рехабилитационна медицина” 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Патоморфологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

Клинична лаборатория  - „отлична” 

за срок от пет години; 

 



Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Патоморфологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Образна диагностика – „отлична” 

за срок от пет години; 

Физикална и рехабилитационна 

медицина – „отлична” за срок от 

пет години; 
260.ДКЦ ІV – ВАРНА,ЕООД,гр.Варна, 

Заповед № РД 01-499/16.10.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на  Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Сектор „Физикална терапия 

и рехабилитационна медицина” 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 

261.МБАЛ-ЛУКОВИТ, ЕООД, 

гр.Луковит, 

Заповед № РД 01-500/16.10.2007 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на  Хирургично отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на АГО акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

на Терапевтично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

 



на ОФТРМ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

262.МЦ”ЗРЕНИЕ”,ООД,гр.София, 

Заповед № РД 01-501/16.10.2007 

Отлична за срок от пет години   

263.МЦ І – ИХТИМАН, ЕООД, 

гр.Ихтиман 

Заповед № РД 01-502/16.10.2007 г. 

Отлична за срок от пет години   

264.МБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА”,ЕАД, 

Заповед № РД 01-574/08.11.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Отделение”Клинично-

лабораторна медицина”  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Лаборатория по 

имунохематология акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Лаборатория по 

микробиология и вирусология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Спешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по патоанатомия 

и цитопатология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебните 

дисциплини: Вътрешни болести, 

Хирургични болести, Ушно-носно-

гърлени болести, Очни болести, 

Клинична фармакология, 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Ортопедия и травматология, 

Патоанатомия и цитопатология, 

Нервни болести, Микробиология, 

Рентгенология и радиология, 

Физиотерапия и рехабилитация, Обща 

и оперативна хирургия  – „отлична” за 

срок от 5 години; 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Отделение по клинична 

фармакология и терапия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по кардиология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по терапия на 

вътрешните болести, метаболитно-

ендокринни заболявания и диететика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по онкотерапия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по неврология с 

отделение за интензивна терапия и 

медицина на съня акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Клиника по нефрология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по неврохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ушно-носно-

гърлени болести акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Очна клиника 

степен „магистър” по учебните 

дисциплини: Микробиология, Ушно-

носно-гърлени болести, Очни болести, 

Патоанатомия, Физиотерапия и 

рехабилитация – „отлична” за срок от 

5 години; 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебните 

дисциплини: Клинична фармакология, 

Микробиология – „отлична” за срок от 

5 години; 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”  - „отлична” за срок 

от 5 години; 

за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни блести, 

Гастроентерология, Ендокринолгия и 

болести на обмяната, Кардиология, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА 

ЙОАННА – ИСУЛ, ЕАД, гр.София 

Заповед № РД 01-35/13.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по анестезиология 

и интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

дианостика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

Клиника по нервни болести - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по метаболитно-ендокринни 

заболявания и диететика – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по очни болести – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по нефрология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клинична лаборатория, Клинична 

фармакология и терапия, Лъчелечение, 

Медицинска онкология, 

Микробиология, Неврохирургия, 

Нервни болести, Нефрология, Образна 

диагностика, Обща медицина, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Обща и клинична патология, 

Отоневрология, Спешна медицина, 

Трансфузионна хематология, Ушно-

носно-гърлени болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия, Хранене и диететика – 

„отлична” за срок от 5 години; 

следдипломно обучение за 

лица с висше немедицинско 

образование на образователно 

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” по специалността 

Медицинска радиологична физика (за 

физици и инженери) – „отлична за 5 

години. 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 



Клиника по гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по неврохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по УНГ болести – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по медицинска онкология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по лъчелечение – „отлична” 

за срок от пет години; 

Спешно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

Клиника по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по хемодиализа – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология и съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по клинична фармакология и 

терапия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Лаборатория по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Лаборатория по микробиология и 

вирусология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.5. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.6. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.7. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Клинична 



от пет години; 

Централна стерилизация – „отлична” 

за срок от пет години; 

лаборатория, Клинична фармакология 

и терапия, Лъчелечение, Медицинска 

онкология, Неврохирургия, Нервни 

болести, Нефрология, Образна 

диагностика, Ортопедия и 

травматология, Очни болести, Спешна 

медицина, Трансфузионна 

хематология, Ушно-носно-гърлени 

болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия – „отлична” за срок от пет 

години; 

3.8. следдипломно обучение за 

лица с висше немедицинско 

образование на образователно 

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” по специалността 

Медицинска радиологична физика (за 

физици и инженери) – „отлична за пет 

години; 

3.9. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки) и Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки) – „отлична” за 

срок от пет години. 

265.МБАЛ „Св.ЕКАТЕРИНА”,ЕООД, 

Димитровград, 

Заповед № РД 01-573/08.11.2007 г 

Много добра за срок от четири 

години 

на Първо отделение по 

вътрешни болести  акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

на Второ отделение по 

вътрешни болести акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

 



години; 

на Отделение по акушерство и 

гинекология с неонатологичен сектор 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хирургия 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по инфекциозни 

болести акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Отделение по нервни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение за анестезия и 

интензивно лечение /ОАИЛ/ 

операционен блок акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение „Клинична 

лаборатория” /МДЛ/ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 



„добра” за срок от три години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болчина аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

266.МБАЛ „ДЕВА МАРИЯ”, ЕООД, 

Гр.Бургас, 

Заповед № РД 01- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

Вътрешно отделение – „много добра” 

за срок от четири години; 

Кардиологично отделение  – „много 

добра” за срок от четири години; 

Акушеро-гинекологично отделение – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Неонатологично отделение  – „много 

добра” за срок от четири години; 

Хирургично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Травматологично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Неврологично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

ОАИЛ – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по образна диагностика – 

„добра” за срок от три години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

АСЧ – „отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заповед № РД 01-215/23.08.2012 г. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва:  

 

1.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” - 

„много добра” за срок от 4 години; 

1.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Кардиология, Ортопедия 

и травматология, Хирургия – „много 

добра” за срок от 4 години. 

267.МБАЛ-БЛАГОЕВГРАД, АД, 

Заповед № РД 01-571/08.11.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Нуклеарна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Трансфузионна 

хематология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гастроентерологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Ревмокардиологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „много добра” за срок от 

4 години; 

 за клинично обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра за 

срок от четири години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Ортопедо-травматологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по хемодиализа 

и нефрология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична патология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалността „рехабилитатор” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

 за практическа подготовка 

(учебна клинична практика, лятна 

стажантска клинична практика, 

клиничен преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„кинезитерапия”- „отлична” за срок от 

5 години;  

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Вътрешни болести, 

Детски болести, Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Нервни болести, 

Хирургия, Инфекциозни болести, 

Ушно-носно-гърлени болести, Образна 

диагностика, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Клинична лаборатория – „много 

добра” за срок от 4 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-97/27.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от 4 години 

на Съдебна медицина 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно 

стопански блок акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

Отделение по анестезия и интензивно 

лечение -   „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по вътрешни болести – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по урология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „много добра” за срок 

от четири години; 

Отделение по акушерство и 

гинекология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение УНГ болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по нервни болести – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

на студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„кинезитерапия” - „отлична” за срок от 

5 години; 

3.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология,  

Инфекциозни болести, Кардиология, 

Клинична лаборатория, Нервни 

болести, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, 



„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по педиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по гастроентерология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по кардиология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по кардиология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по очни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по неонатология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Спешно отделение – „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична патология – 

„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 – „много 

добра” за срок от четири години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Педиатрия, Урология, Ушно-носно-

гърлени болести, Хирургия - „отлична” 

за срок от 5 години. 

 

 



Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

268.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„СВЕТА БОГОРОДИЦА”, ООД, 

СОФИЯ 

Заповед № РД 01-570/08.11.2007 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Отделение по хирургия със 

сектор по анестезия акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

Заповед № РД 01-

336/15.05.2009 г. 

На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 На Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

269.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС 

СТАЦИОНАР „ПРОФ.Д-Р ИВАН 

ТЕМКОВ”, ЕООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-569/08.11.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Диспансерно-поликлинично 

отделение  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Първо психиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Второ психиатрино 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Трето психиатрично 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение „Дневен 

стационар” акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Административно 

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „много добра” 

за срок от 4 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „рехабилитатор”, 

„помощник-фармацевт” и „социални 

дейности”  - „много добра” за срок от 4 

години; 



 

 

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 

ПРОФ.Д-Р ИВ.ТЕМКОВ-БУРГАС, 

ЕООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-46/13.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

Първо отделение по психиатрия с 

висока степен на сигурност  - 

„отлична” за срок от пет години; 

Второ отделение по 

психиатрия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Трето отделение по 

психиатрия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение за дневни 

активности и ресоциализация – „много 

добра” за срок от четири години; 

Консултативно-диагностичен 

блок – „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански 

блок – „много добра” за срок от четири 

години; 

 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Психиатрия – „много 

добра” за срок от 4 години. 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „много добра” 

за срок от 4 години; 

3.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Психиатрия – „много 

добра” за срок от 4 години; 

3.3. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 

Психиатрични грижи -  „много добра” 

за срок от 4 години 

270.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ГОГОВ-КОРУДЖИЕВ-ЛЪДЖЕВА”, 

ООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-568/08.11.2007 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

271.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ЕВА ЛАБ-2002”, ЕООД, гр. София, 

Заповед № РД 01-567/08.11.2007 г. 

Добра за срок от три години   

272.НАЦИОНАЛНА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 

Много добра за срок от четири 

години 

на Отделение по 

физиотерапия, рехабилитация и лечение 

 



ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ,ЕАД,СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-566/08.11.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-86/05.03.2010 г. 

на вътрешните болести  акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Медико-диагностична 

микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Административно 

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

На Отделение по физикална 

терапия, рехабилитация и лечение на 

травматологични заболявания – „много 

добра” за срок от четири години. 

273.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„АВИСТА”, ООД, гр.Ст.Загора, 

Заповед № РД 01-565/08.11.2007 г. 

Отлична за срок от пет години   

274.МБАЛ”Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ”, АД, 

гр.В.Търново, 

Заповед № РД 01-564/08.11.2007 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Отделение за 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „много добра” за 

срок от 4 години; 

 за практическо обучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Спешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Приемно-консултативно 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Ревмокардиологично 

отделение с интензивен сектор 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Трето вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Център по хемодиализа и 

нефрология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Първо хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Второ хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „много добра” 

за срок от 4 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „рентгенов лаборант”, 

„социален работник”  - „много добра” 

за срок от 4 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни блести, 

Акушерство и гинекология, Клинична 

лаборатория, Образна диагностика, 

Нервни болести, Ушно-носно-гърлени 

болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия – „много добра” за срок от 4 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Неврохирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Ортопедично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Родилно отделение с 

неонатологичен сектор акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение Клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-231/11.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години 

Заповед № РД 01-

198/25.03.2009 г. 

На Отделение по съдова 

хирургия  акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение  по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

 

 

Първо Отделение по вътрешни болести 

- „отлична” за срок от пет години; 

Второ Отделение по вътрешни болести 

- „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по гастроентерология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по нефрология и диализно 

лечение - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по инфекциозни болести - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по нервни болести    - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по педиатрия    - „отлична” 

за срок от пет години; 

Акушеро-гинекологично отделение  - 

„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; 

Отделение по урология  - „много 

добра” за срок от четири години; 

Първо Хирургично отделение - „много 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  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; 

3.2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка“ - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.3. за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 



добра” за срок от четири години; 

Второ Хирургично отделение - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по неврохирургия  - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по съдова хирургия  - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение  - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по физиотерапия и 

рехабилитация - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по спешна медицина - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по трансфузионна 

хематология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по образна диагностика - 

„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; 

Клинична лаборатория - „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория с 

вирусология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански блок  - 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека   - „отлична” за срок 

от пет години; 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Инфекциозни болести, 

Кардиология, Клинична лаборатория, 

Клинична хематология, 

Неврохирургия, Нервни болести, 

Нефрология, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Педиатрия, Пневмология и 

фтизиатрия, Ревматология, Съдова 

хирургия, Урология, Физикална и 

рехабилитационна медицина и  

Хирургия – „отлична” за срок от пет 

години; 

275.ДКЦ VІ, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-563/08.11.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 



на Сектор по физиотерапия и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 
276.ДМСГД,гр.Кюстендил, 

Заповед № РД 01-562/08.11.2007 

Лоша за срок от една година   

277.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„ПРОФ.ТЕМЕЛКОВ”,ООД,гр.Варна, 

Заповед № РД 01-561/08.11.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на Хирургично отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

278.СМДЛ”Д-Р ЗЛ.СТОЙКОВА”, 

ЕООД, 

Гр.Сливен, 

Заповед № РД 01-560/08.11.2007 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

279.МБАЛ”РАХИЛА АНГЕЛОВА”, АД, 

Гр.Перник, 

Заповед № РД 01-559/08.11.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Общо терапевтично 

отделение  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Ортопедо-травматологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за диализно 

лечение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „добра” за срок от 3 

години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, Нервни 

болести, Акушерство и гинекология, 

Ушно-носно-гърлени болести, 

Хирургия, Образна диагностика – 

„добра” за срок от 3 години;  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГО акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по кожни и 

венерически болести акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по ото-рино-

ларингология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение за анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за образна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-135/24.07.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от 

четири години 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение патоанатомия 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„много добър” за срок от четири 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

 

Първо вътрешно отделение с 

дейности по кардиология, 

клинична алергология и 

нефрология - „много добра” за срок 

от четири години; 

Второ вътрешно отделение с 

дейности по ендокринология и 

болести на обмяната, 

гастроентерология и пневмология и 

фтизиатрия – „много добра” за срок 

от четири години; 

Хирургично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка 

за практическо обучение на 

магистър-лекари за придобиване 

на следните специалности: 

Акушерство и гинекология, 

Анестезиология и интензивно 

лечение, Вътрешни болести, 

Кожни и венерически болести, 

Нервни болести, Образна 

диагностика, Ортопедия и 

травматология, Очни болести,  

Педиатрия, Психиатрия, Съдебна 

медицина, Ушно-носно-гърлени 



Урологично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „много добра” за 

срок от четири години; 

Неонатологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по педиатрия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Инфекциозно отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Кожно-венерологично отделение – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по ушно-носно-гърлени 

болести – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Психиатрично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по акушерство и 

гинекология – „много добра” за 

срок от четири години; 

Спешно отделение – „много добра” 

за срок от четири години; 

Отделение по хемодиализа – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от 

болести, Урология, Хирургия – 

„много добра” за срок от четири 

години. 
 

 

 

 

 

 

 



пет години; 

Отделение по образна диагностика 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по клинична патология 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” 

за срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок 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. 
280.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – 

НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС, ЕАД, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-255/24.03.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Филиал Баня-Карловско: 1. 

Отделение за физиотерапия и 

рехабилитация на заболявания на 

централна и периферна нервна система  

- „отлична” за срок от пет  години; 2. 

Отделение за физиотерапия и 

рехабилитация на заболявания на 

опорно-двигателния апарат – „отлична” 

за срок от пет години; 

На Филиал Баните-Смолянско: 

1. Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина за 

заболявания на опорно-двигателния 

апарат – „отлична” за срок от пет 

години; 2. Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина за 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение както следва: 

 

За филиалите в Баните – 

Смолянско, Наречен, Кюстендил, 

Свети Мина – гр. Вършец, Овча 

могила, гр. Хисар, с. Баня, Карловско, 

гр. Кюстендил, гр. Сандански, гр. 

Поморие, гр. Павел Баня, гр. Вършец, 

гр. Велинград и Момин проход 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по специалността 

„медицински рехабилитатор-

ерготелапевт” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заболявания на периферната нервна 

система – „отлична” за срок от пет 

години; 

На Филиал Наречен: 1. 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина на 

вътрешни болести – „отлична” за срок 

от пет години; 2. Отделение по 

физикална и рехабилитационна 

медицина на нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

На Филиал Кюстендил: 1. 

Отделение за физикална терапия и 

рехабилитация на термични травми, 

гинекологични заболявания и 

стерилитет – „отлична” за срок от пет 

години; 2. Отделение за физикална 

терапия и рехабилитация на 

артроревматологични и заболявания на 

опорнодвигателния апарат и 

периферната нервна система – 

„отлична” за срок от пет години; 

На Филиал Сандански: 

1.Първо отделение за рехабилитация на 

възрастни – „отлична” за срок от пет 

години; 2. Второ отделение за 

рехабилитация на деца – „отлична” за 

срок от пет години; 

На Филиал Поморие: 1. 

Отделение за физикална терапия и 

рехабилитация на заболяванията на 

ЦНС и ПНС – „отлична” за срок от пет 

години; 2. Отделение за физикална 

терапия и рехабилитация на 

заболяванията на опорно-двигателния 

апарат – „отлична” за срок от пет 

години; 

На Филиал Павел баня: 1. 

Първо отделение за физикална терапия 

– „добра” за срок от 3 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалността „рехабилитатор” – 

„добра” за срок от 3 години; 

За филиалите в гр. Хисар, с. 

Баня, Карловско, гр. Кюстендил, гр. 

Сандански, гр. Поморие, гр. Павел 

баня, гр. Вършец, гр. Велинград, 

Момин проход Наречен 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Физикална и 

рехабилитационна медицина – „добра” 

за срок от 3 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и рехабилитация на опорно-двигателния 

апарат – „отлична” за срок от пет 

години; 2. Второ отделение за 

физикална терапия и рехабилитация на 

централна и периферна нервна система 

– „отлична” за срок от пет години; 

На Филиал „Свети Мина”-

Вършец: 1. Отделение за физикална 

терапия и рехабилитация на сърдечно-

съдови ендокринни и белодробни 

заболявания – „много добра” за срок от 

четири години; 2. Отделение за 

физикална терапия и рехабилитация на 

заболявания на централна и периферна 

нервна система, опорно-двигателен и 

вестибуларен апарат – „много добра” за 

срок от четири години; 

На Филиал Хисар: 1. 

Отделение за физикална и 

рехабилитационна медицина на 

гастроентерологични, чернодробно 

жлъчни и заболявания на опорно-

двигателния апарат – „много добра” за 

срок от четири години; 2. Отделение за 

физикална и рехабилитационна 

медицина на нефрологични, 

ендокринно-обменни 

гастроентерологични, чернодробно-

жлъчни и заболявания на опорно-

двигателния апарат за деца; 3. 

Отделение за физикална и 

рехабилитационна медицина на 

нефрологични и ендокринно-обменни 

заболявания – „много добра” за срок от 

четири години; 

На Филиал Овча могила: 1. 

Отделение за физикална терапия и 

рехабилитация на заболявания на 

опорно-двигателния апарат, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-129/07.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

 

 

 

 

 

централната и периферна нервна 

система – „добра” за срок от три 

години; 

На Филиал Велинград: 1. 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина за 

заболявания на нервната система – 

„отлична” за срок от пет години; 2. 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина за 

заболявания на опорно-двигателния 

апарат – „отлична” за срок от пет 

години; 3. Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина на 

вътрешни заболявания – „отлична” за 

срок от пет години. 

На Филиал Момин проход: 1. 

Отделение по физикална терапия и 

рехабилитация за заболявания на 

централна и периферна – „добра” за 

срок от три години; 2. Отделение по 

физикална терапия и рехабилитация за 

заболявания на централна и периферна 

нервна система и заболявания на 

централна и периферна нервна система 

в детската възраст; 3. Отделение по 

физикална терапия и рехабилитация за 

заболявания на централна и периферна 

нервна система и заболявания на горни 

дихателни пътища и белите дробове – 

„добра” за срок от три години. 

 

Филиал Момин проход -   

„отлична” за срок от пет години; 

- І-во отделение по физикална 

терапия и рехабилитация на 

заболявания на централна нервна 

система, периферна нервна система, 

опорно-двигателен апарат и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заболявания на горни дихателни 

пътища и бели дробове – „много 

добра” за срок от четири години; 

- ІІ-ро отделение за физикална 

терапия и рехабилитация на 

заболявания на централна и 

периферна нервна система 

Филиал Овча могила – „много 

добра” за срок от четири години; 

- Отделение за физикална и 

рехабилитационна медицина на 

заболявания на опорно-двигателния 

апарат и периферна нервна система

  – „отлична” за срок от пет 

години; 

     Филиал Хисар – „отлична” за срок 

от пет години; 

- Отделение за физикална и 

рехабилитационна медицина на 

заболявания на пикочната система , 

заболявания на  храносмилателната 

система , на нервната система и на  

опорно - двигателния апарат – 

„отлична” за срок от пет години; 

  - Отделение за физикална и 

рехабилитационна медицина на 

нефрологични заболявания и 

заболявания на ендокринната система и 

обмяната на веществата – „отлична” за 

срок от пет години; 

      Филиал Вършец – „отлична” за 

срок от пет години; 

- Отделение за физикална и 

рехабилитационна медицина при 

заболявания на сърдечно-съдовата, 

ендокринната и дихателната системи -  

„отлична” за срок от пет години; 

- Отделение за физикална и 

рехабилитационна медицина при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение във  филиал в 

гр. Вършец за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност Физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за 4 срок от  години 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД 01-181/26.06.2012 г. 

заболявания на нервната система, 

вестибуларния апарат и опорно-

двигателния апарат  – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка за 

практическо обучение във  филиал в с. 

Баня – Карловско, гр. Павел баня и гр. 

Поморие за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност Физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за 4 срок от  години. 

281.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„СВ.СОФИЯ”,ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на АГО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Офталмологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по съдова 

хирургия и ангиология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

Заповед № РД 01-338/15.05.2009 г. 

2.Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

2.1.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; 

2.2.за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Очни болести – 

«отлична» за срок от пет години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД 01-171/20.06.2012 г. 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години 

Заповед № РД 01-

338/15.05.2009 г. 

На Лаборатория по 

микробиология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. за практическо 

обучение (учебна практика 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 5 години; 

   1.2. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Акушерство и гинекология и 

Ортопедия и травматология – 

„отлична” за срок от 5 години; 
 

282.МБАЛ”Д-Р КИРО ПОПОВ”, ЕООД, 

Гр.Карлово, 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

 



Заповед № РД 01-556/08.11.2007 г. за срок от четири  години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 



на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години 

283.МЦ „СВ.НАУМ”, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-909/28.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години  2.  акредитационна оценка 

за практическо обучение, както 

следва: 

2.1.  за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” 

по учебните дисциплини: „Нервни 

болести” и „Психиатрия”  – 

„отлична” за срок от 5 години; 

2.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по специалността 

„Психология” на образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” и „магистър” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

2.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по 

специалността „медицинска сестра” 

за учебните дисциплини 

„Сестрински грижи за неврологично 

болни” и „Сестрински грижи за 

психично болни” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

2.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 



стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” 

по специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „помощник-

фармацевт”, „зъботехник”, 

„санитарен инспектор” – „отлична” 

за срок от 5 години; 

2.5. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

„Нервни болести”, „Детска 

неврология”, „Психиатрия”, 

„Съдебна психиатрия” и „Клинична 

психология” – „отлична” за срок от 5 

години; 

2.6. за следдипломно 

обучение на лица с образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” и „професионален 

бакалавър” от професионално 

направление „Здравни грижи” за 

придобиване на специалност 

„Психиатрична сестра” – „отлична за 

срок от 5 години. 

284.МБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”, ЕАД, 

Гр.София, 

Заповед № РД 01-597/20.11.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по трансфузионна 

хематология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Медико-диагностична 

лаборатория по имунология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по клинична 

патология, консервиране на тъкани и 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

 за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съдебна медицина – Обща и клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по клинична 

патология, консервиране на тъкани и 

съдебна медицина – Тъканна банка 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по спешна образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

Спешно приемно 

консултативно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по физикална 

терапия и ранна рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по спешни вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение за извънбъбречно 

очистване на кръвта акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

Клиника токсикология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Първа хирургична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Втора хирургична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Трета хирургична клиника  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Четвърта хирургична клиника 

акредитационна оценка „отлична” за 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от 5 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „помощник-

фармацевт”, „зъботехник”, „здравен 

инспектор”, „масажист” и „социални 

дейности”  - „отлична” за срок от 5 

години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детска хирургия, Клинична 

лаборатория, Клинична токсикология, 

Микробиология, Неврохирургия, 

Образна диагностика, Обща и 

клинична патология, Ортопедия и 

травматология,   Пластично-

възстановителна хирургия, Спешна 

медицина, Трансфузионна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

Клиника по гнойно септична 

хирургия акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение спешна оперативна 

гинекология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по урология за 

възрастни акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по урология за деца 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение функционална и 

образна урология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология 

и реанимация към Секция Урология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника детска ортопедична 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

Първа клиника по 

ортопедична травматология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Втора клиника по ортопедична 

травматология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Трета клиника по ортопедична 

травматология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Четвърта клиника по 

ортопедична травматология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по спешна 

хирургия на ръката, реплантации и 

хематология, Урология, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия – „отлична” за срок от 5 

години; 

 за следдипломно обучение за 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по професионално направление 

„Здравни грижи” за придобиване на 

специалност „Анестезиология и 

интензивни грижи” и „Операционна и 

превързочна техника” (за медицински 

сестри и акушерки) -  „отлична” за 

срок от 5 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микрохирургия акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по неврохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по анестезиология 

и реанимация към Секция 

Неврохирургия акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Първа клиника по изгаряния и 

пластична хирургия за възрастни 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Втора клиника по изгаряния и 

пластична хирургия за деца 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

Отделение по анестезиология 

и реанимация към Секция изгаряния и 

пластична хирургия акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

Първа детска хирургична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Втора детска хирургична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по детска 

анестезиология и реанимация с 

операционен блок акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по спешна 

анестезиология и интензивно лечение с 

централен операционен блок 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

Хигиенно-епидемиологично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

Административно-стопански 

блок акредитационна оценка  „отлична” 

за срок от пет години; 

Заповед № РД 01-

329/15.05.2009 г. 

ДОПЪЛВАМ Заповед № РД 

01-597/20.09.2007 г.,както следва: 

ОПРЕДЕЛЯМ на 

УНИВЕРСИТЕТСКА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  И СПЕШНА 

МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ”, ЕАД, 

гр. СОФИЯ, акредитационна оценка за 

отделните медицински и други 

дейности, както следва:  

 

На Отделение по клинична 

микробиология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Отделение по лицево-

челюстна хирургия акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Отделение по гръдна 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Инвазивно кардиологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

Акредитационната оценка по т.1 е за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-33/26.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-95/05.10.2011 г. 

 

 

 

Заповед № РД 01-66/11.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

срока на действие на акредитационната 

оценка, определена на лечебното 

заведение за цялостна медицинска 

дейност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първа хирургична клиника - „много 

добра” за срок от четири години; 

Втора хирургична клиника – „много 

добра” за срок от четири години; 

Трета хирургична клиника – „много 

добра” за срок от четири години; 

Четвърта хирургична клиника – „много 

добра” за срок от четири години; 

Клиника по гнойно-септична хирургия 

– „отлична” за срок от пет години; 

Първа травматологична клиника – 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора травматологична клиника – 

„отлична” за срок от пет години; 

Трета травматологична клиника – 

„отлична” за срок от пет години; 

Четвърта травматологична клиника – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по хирургия на ръката – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по детска травматология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по оперативна гинекология 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Гръдна хирургия – „отлична” за срок 

от пет години. 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Кардиология – „отлична” за срок от 

пет години. 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 



– „отлична” за срок от пет години; 

Клиника по интензивно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Втора детска клиника по 

анестезиология и реанимация – 

„отлична” за срок от пет години; 

Първа детска хирургична клиника – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по детска коремна хирургия 

– „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по хирургия на 

новороденото – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по детска гръдна хирургия 

– „отлична” за срок от пет години; 

Клиника по неврохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по лицевочелюстна 

хирургия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по неврология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по УНГ – „отлична” за срок 

от пет години; 

Клиника по изгаряния и пластична 

хирургия – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по детска урология – 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” и 

„рехабилитатор“ - „отлична” за срок от 

пет години; 

3.4. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, Гръдна 

хирургия, Детска хирургия, Клинична 

токсикология, Кардиология, Лицево-

челюстна хирургия, Микробиология, 

Неврохирургия, Образна диагностика, 

Ортопедия и травматология, Обща и 

клинична патология, Пластично-

възстановителна и естетична хирургия, 

Спешна медицина, Трансфузионна 

хематология, Урология, УНГ болести, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина, Хирургия. – „отлична” за 

срок от пет години; 

3.6. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки) и Операционна и 

превързочна техника (за медицински 



„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по инвазивна кардиология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по вътрешни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по гастроентерология –

„много добра” за срок от четири 

години; 

Клиника по токсикология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Спешно приемно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по диализно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по трансфузионна 

хематология и имунология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по клинична патология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична потология за 

съхранение на тъкани – „отлична” за 

срок от пет 

години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Лаборатория по клинична 

микробиология – „отлична” за срок от 

пет години; 

сестри и акушерки) – „отлична” за 

срок от пет години. 

 



Токсикохимична лаборатория към 

клиника по токсикология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години. 

285.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

„МАЙЧИН ДОМ”, ЕАД, гр.София, 

Заповед № РД 01-598/20.11.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Отделение по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„добра” за срок от три  години; 

на Медикодиагностична 

лаборатория акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Лаборатория по 

молекулярна патология акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Семиологична лаборатория 

и спермална банка акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Родилна клиника 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Послеродова клиника 

акредитационна оценка  „отлична” за 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебните 

дисциплини: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение – „много добра” за 

срок от 4 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж)  на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебната 

дисциплина:  Акушерство и 

гинекология – „много добра” за срок 

от 4 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 
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Отлична за срок от пет години 

срок от пет години; 

на Клиника по неонатология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника „Майчин риск” 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиниката по фетална 

медицина акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Обща акушерска клиника 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Първа гинекологична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение „Оперативна 

гинекология” акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение „Тубарен 

стерилитет и гинекологична 

ендокринология” акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Втора обща гинекологична 

клиника акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок  от пет години. 

 

 

Отделение „Родилна зала с оперативен 

„акушерка” по учебните дисциплини: 

Акушерство, Гинекология, 

Неонатология, Анестезиология, 

реанимация и интензивно лечение – 

„много добра” за срок от 4 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Неонатология, 

Обща медицина, Спешна медицина – 

„много добра” за срок от 4 години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блок” - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение „Послеродово и 

инфекциозен риск”– «отлична» за срок 

от пет години; 

Физиологично отделение за 

новородени – «отлична» за срок от пет 

години; 

Отделение за интензивно лечение по 

неонатология – «отлична» за срок от 

пет години; 

Отделение „Перинатална медицина” – 

«отлична» за срок от пет години; 

Отделение „Високорискова 

бременност и инфекции и 

бременност”– «отлична» за срок от пет 

години; 

Клиника „Фетална медицина” – 

«отлична» за срок от пет години; 

Клиника „Обща патологична 

бременност” – «отлична» за срок от 

пет години; 

Отделение по онкогинекологична, 

тазова и ендоскопска хируругия – 

«отлична» за срок от пет години; 

Отделение по обща и урогинекология 

– «отлична» за срок от пет години; 

Трета гинекологична клиника 

„репродуктивно здраве с дейности по 

гинекологична ендокринология и 

ДЮГ, инфертилитет, асистирана 

репродукция – «отлична» за срок от 

пет години; 

Клиника по анестезия и интензивно 

лечение – «отлична» за срок от пет 

години; 

Отделение „Образна диагностика”– 

«много добра» за срок от четири 

години; 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж)  на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.3. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„акушерка” и „медицинска сестра“ - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.5. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър 

по…” по специалност „медицински 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оделение по имунохематология и 

трансфузиология – «отлична» за срок 

от пет години; 

Клинична лаборатория – «отлична» за 

срок от пет години; 

Лаборатория по микробиология – 

«отлична» за срок от пет години; 

Лаборатория по генетика – «отлична» 

за срок от пет години; 

Лаборатория по 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 срок от пет години; 

лаборант” - „отлична” за срок от 5 

години; 

3.6. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалностите: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Неонатология, 

Образна диагностика, Клинична 

лаборатория, Медицинска генетика, 

Микробиология – „отлична” за срок от 

5 години; 

3.7. за следдипломно обучение 

на магистър-фармацевти по 

специалност Клинична химия – 

„отлична“ за срок от 5 години; 

3.8. за следдипломно 

обучение за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки), Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки), Болнична хигиена 

(превенция и контрол на инфекциите) 

– „отлична” за срок от 5 години. 

3.9. следдипломно обучение 

за лица с висше немедицинско 

образование на образователно-

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” по специалността 

Клинична химия (за химици, 

биохимици и биолози) – „отлична“ за 5 

години. 

286.МБАЛ-ХАСКОВО, АД, 

Заповед № РД 01-599/20.11.2007 г. 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири  години; 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

за практическо обучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Трето вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка  

„средна” за срок от две години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на АГО акредитационна 

оценка   „много добра” за срок от 

четири години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от петгодини; 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „много добра” за срок от 

4 години; 

за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „рехабилитатор”, и 

„социални дейности”  - „много добра” 

за срок от 4 години; 

за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„Управление на здравните грижи с”- 

„отлична” за срок от 5 години; 

за леддипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, 

Неонатология, Инфекциозни болести, 

Нервни болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 
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Отлична за срок от пет години 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Инфекциозно оделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за диализно 

лечение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение за 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение по хирургия -   „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по акушерство и 

гинекология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Първо вътрешно отделение – 

Акушерство и гинекология, Ортопедия 

и травматология, Очни болести, 

Урология, Ушно-носно-гърлени 

болести, Хирургия, Детска хирургия, 

Клинична лаборатория, Образна 

диагностика, Гастроентерология, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Клинична 

хематология, Нефрология – „много 

добра” за срок от 4 години;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както 

следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„отлична” за срок от пет години; 

Второ вътрешно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кардиология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по педиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

ОАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по неонатология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „много добра” за срок 

от четири години; 

Отделение по очни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение УНГ болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по урология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Спешно отделение – „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Образна диагностика – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична патология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение „Трансфузионна 

хематология” – „отлична” за срок от 

пет години; 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рентгенов лаборант” - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Ангиология 

Кардиология, Кардиохирургия, 

Клинична лаборатория, Образна 

диагностика, Съдова хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки), Операционна и 

превързочна техника (за медицински 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Заповед № РД 01-203/17.07.2012 г., т.І, 

3 се изменя така: 

Отделение по хемодиализа – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

 

сестри и акушерки), Болнична хигиена 

(превенция и контрол на инфекциите), 
Апаратно поддържане на извънтелесно 

кръвообращение (за медицински 

сестри и фелдшери) -  „отлична” за 

срок от 5 години. 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „много добра” за 

срок от 4 години; 

3.2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

дравните грижи” - „много добра” за 

срок от 4 години; 

3.3. за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” - 

„много добра” за срок от 4 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 



специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение,  Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Кардиология, Ендокринология и 

болести на обмяната, Нервни болести, 

Инфекциозни болести, Педиатрия, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Урология, Ушно-носно-

гърлени болести, Хирургия, Образна 

диагностика,  – „много добра” за срок 

от 4 години; 

 

287.ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-

СОФИЯ,АД,гр.София, 

Заповед № РД 01-673/17.12.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Лаборатория по 

микробиология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Кръвна банка и 

хематология акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Неврофизиологична 

функционална лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Първо вътрешно отделение 

с интензивен сектор акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Второ вътрешно отделение 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, и „масажист”  - 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Вътрешни болести, 

Гастроентерология, Неонатология, 

Нервни болести, Ушно-носно-гърлени 

болести, Хирургия, Урология, Очни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Трето вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гастроентерологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Вътрешно отделение – база 

Драгалевци акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

На Урологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по 

оториноларингология акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение за 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация – база Драгалевци 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

болести, Образна диагностика, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина –„отлична” за срок от 5 

години;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-34/13.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на Отделение по 

патологоанатомия акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

Клинична лаборатория - „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Второ вътрешно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Трето вътрешно отделение – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Неонатологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

ОАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. 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; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 



Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по УНГ – „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и клинична 

патология – „много добра” за срок от 

четири години; 

Централна стерилизация – „отлична” 

за срок от пет години; 

Аптека – „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански блоки – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

„рехабилитатор”, и „масажист”  - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.4. за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Неонатология, Нервни болести, Ушно-

носно-гърлени болести, Урология, 

Очни болести, Образна диагностика, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина,  Хирургия -„отлична” за 

срок от пет години. 

288.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„СИМЕД”,ЕООД,гр.Свищов, 

Заповед № РД 01-674/17.12.2007 г. 

Добра за срок от три години   

289.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ 

„ПРИМАЛАБ”,ЕООД, 

Гр.Крюстендил, 

Заповед № РД 01-672/17.12.2007 г. 

Добра за срок от три години   

290.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 

КОСТИНБРОД,ЕООД,гр.Костинброд, 

Заповед № РД 01-671/17.12.2007 г. 

Добра за срок от три години на Кабинет по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„добра” за срок от три  години; 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 

291.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„КАНДИЛАРОВ”, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-670/17.12.2007 г. 

Отлична за срок от пет години   

292.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА Добра за срок от три години На Отделение по вътрешни болести  



ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р 

СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ”, ЕООД, 

гр.Момчилград, 

Заповед № РД 01-669/17.12.2007 г. 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от три години; 

На Отделение по нервни болести 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На Отделение по детски болести 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На Отделение по хирургия със сектор 

по анестезия акредитационна оценка 

„средна” за срок от две години; 

На Отделение АГ акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Отделение по образна диагностика 

с КТ акредитационна оценка „добра” 

за срок от три години; 

На МДКЛ акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Централна стерилизационна 

окредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

293.ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

ШЕЙНОВО, АД, гр.София,, 

Заповед № РД 01-668/17.12.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на  Клинична лаборатория  и 

кръвна банка акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Детско отделение за деца от 

0 до 2 г. Акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Детско отделение за деца от 

2 до 17 г. Акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

Отлична за срок от пет години 

 за практическо обучение на 

студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички 

задължителни  клинични учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

 

 за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 



за срок от четири години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Сектор функционални 

изследвания на ССС акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение за интензивно 

лечение на вътрешните болести 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Гинекологично отделение 

със Сектор по анестизология и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение патологична 

бременност акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Родилно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Патологоанатомично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

 за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „специалист” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „масажист” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

 за практическо обучение на 

студенти на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалността „Кинезитерапия” от 

Национална спортна академия „В. 

Левски” – „отлична” за срок от 5 

години; 

 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Вътрешни болести, 

Кардиология, Детски болести, 

Акушерство и гинекология. 

 



на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

294.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН 

РИЛСКИ”, ЕАД, гр.София, 

Заповед № РД 01-667/17.12.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория „Определяне на тежки 

метали и метаболити на токсични 

вещества” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по нуклеарна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по терапия на 

вътрешните болести и нефрология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по ревматология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по професионални 

заболявания акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по общи и 

професионални белодробни болести и 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за практическо обучение 

/учебна практика и 

преддипломен стаж/ на 

студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-

квалификационна степен 

„магистър” по учебните 

дисциплини: Вътрешни 

болести, Професионални 

заболявания, Хирургия – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за практическо обучение 

/учебна практика и 

преддипломен стаж/ на 

студенти по специалността 

„медицински рехабилитатор-

ерготелапевт” на 

образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-468/07.07.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професионални интоксикации 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по обща 

неврология и професионални 

увреждания на нервната и мускулно-

скелетната система акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по неврохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

към клиника по неврохирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Медико-диагностична 

лаборатория „Клинична имунология” 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по фармакология и 

фармакокинетика акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

На Лаборатория по клинична 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Университетска Многопрофилна 

болница за активно лечение Св.Иван 

Рилски, ЕАД, гр.София, 

Заповед № РД 01-36/13.02.2013 г. 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

Клиника по гастроентерология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по вътрешни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по диализа – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по ревматология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по професионални 

заболявания – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по общи и професионални 

белодробни болести и професионални 

интоксикации – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по общи и професионални 

УНГ болести и отоневрология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по професионални нервни и 

мускулно-скелетни заболявания – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по неврохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

МДЛ по клинична лаборатория и 

имунология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. 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; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.5. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 



Отделение по нуклеарна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Звено за Централна стерилизация – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години. 

 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.6. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

             3.7. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, Клинична 

имунология, Клинична лаборатория,  

Клинична фармакология и терапия, 

Неврохирургия, Нервни болести 

Нефрология, Нуклеарна медицина, 

Образна диагностика, Професионални 

болести, Ревматология, Физикална и 

рехабилитационна медицина – „отлична 

” за срок от пет години; 

295.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „МЕДИКУС”, 

ООД, гр.Русе, 

Заповед № РД 01-666/17.12.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на Хирургично отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

296.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-

ПРИМОРСКО, ЕООД, гр.Приморско, 

Заповед № РД 01-665/17.12.2007 г. 

Лоша за срок от една година на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „лоша” за срок 

от една  година; 

на Структура по „Физикална и 

рехабилитационна медицина” 

акредитационна оценка „лоша” за срок 

от една година. 

На Структура по „Образна 

 



диагностика” акредитационна оценка 

„лоша” за срок от една година. 

297.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС 

СТАЦИОНАР, гр.Хасково, 

Заповед № РД 01-664/17.12.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на Диагностично-

консултативен блок  акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет  

години; 

на Мъжко отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

На Женско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

298.ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА 

БОЛНИЦА, гр.Пазарджик, 

Заповед № РД 01-663/17.12.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-99/23.05.2013г. 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на Отделение за активно 

лечение на мъже  акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет  

години; 

на Отделение за активно 

лечение на жени акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

Отделение за активно лечение на мъже 

- „отлична” за срок от пет години; 

Отделение за активно лечение на мъже 

и жени – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение за активно лечение на жени 

– „отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Психиатрия – „отлична” за срок от пет 

години. 

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА 

БОЛНИЦА, гр.Пазарджик, 

Заповед № РД 01-739/03.09.2008 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 



1.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” – „много добра” 

за срок от 4 години; 

1.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Психиатрия – „много 

добра” за срок от 4 години; 

1.3. за следдипломно обучение 

на лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Психиатрична сестра – 

„много добра” за срок от 4 години. 

299.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-РУЕН, 

ЕООД, с.Руен,обл.Бургас 

Много добра за срок от четири 

години 

на Лаборатория  по образна  

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

 

300.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„АРСЕНАЛ”, ЕООД, гр.Казанлък, 

Заповед № РД 01-660/17.12.2007 г. 

Отлична за срок от пет години   

301.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЕООД, гр.Гоце Делчев, 

Заповед № РД 01-659/17.12.2007 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

302.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ЕКЗАКТЛАБОР 

2002”,ООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-658/17.12.2007 г. 

Добра за срок от три години   

303.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – РОМАН, 

ЕООД, гр.Роман, 

Заповед № РД 01-657/17.12.2007 г. 

Средна за срок от две години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заповед № РД 01-605/23.09.2009 г. 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Пневмофтизиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Стерилизационна 

акредитационна оценка „добра” за срок 

о три години; 

на Аптека акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на АСБ акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

304.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„САНИТА”, ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-656/17.12.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на Сектор „Образна 

диагностика”  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Сектор „Клинична 

лаборатория” акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Сектор „Паразитологична 

лаборатория” акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Сектор „Физикална и 

рехабилитационна медицина” 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

305.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЕКЗАКТА МЕДИКА”, АД, гр.Плевен, 

Заповед № РД 01-655/17.12.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Лаборатория по 

 



микробиология със сектор по 

вирусология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 
306.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„МЕДИСИТИ-С”, ЕООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-654/17.12.2007 г. 

Добра за срок от три години   

307.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, 

ООД, гр.Гоце Делчев, 

Заповед № РД 01-653/17.12.2007 г. 

Добра за срок от три години   

308.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ЕВРОПА”, ООД, гр. 

Разград, 

Заповед № РД 01-652/17.12.2007 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

309.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ТРОЯН, 

ЕООД, гр.Троян, 

Заповед № РД 01-651/17.12.2007 г. 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Лаборатория по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години 

 

310.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП, 

ЕООД, 

Гр.Пирдоп, 

Заповед № РД 01-650/17.12.2007 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „лоша” за срок от една година; 

на УНГ акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

на АГО акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

 



години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хемодиализа 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОФТР акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Обща и клинична патология 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Аптека акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

на АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

311.ОБЩИНСКА МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

ДРЯНОВО, ЕООД, гр.Дряново, 

Заповед № РД 01-649/17.12.2007 г. 

Средна за срок от две години на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

на АГО акредитационна 

оценка  „средна” за срок от две години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

 



„добра” за срок от три години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години. 

312.ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА 

БОЛНИЦА „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, гр. 

Нови Искър, 

Заповед № РД 01-648/17.12.2007 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Консултативно-

диагностичния блок със сектор за 

дневни грижи и психосоциална 

рехабилитация акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири  

години; 

на Отделението за мъже с 

остри психични разстройства /Първо 

мъжко отделение/ акредитационна 

оценка   „много добра” за срок от 

четири години; 

на Отделението за жени с 

остри психични разстройства /Първо 

женско отделение/ акредитационна 

оценка   „много добра” за срок от 

четири години; 

на Отделението за 

рехабилитация на мъже с остри 

психични разстройства с геронто-

психиатричен сектор акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

на Дневен стационар 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

 

313.”ВИТОША” СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ПО ОРТОПЕДИЯ И 

ТРАВМАТОЛОГИЯ, ЕООД, гр.София, 

Добра за срок от три години на Отделение по ортопедия и 

травматология със сектор по анестезия 

и интензивно лечение акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири  

 



Заповед № РД 01-647/17.12.2007 г. години; 

на Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на  Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

314.ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ТРЯВНА, 

ЕООД, гр.Трявна, 

Заповед № РД 01-681/18.12.2007 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Първо пулмологично 

отделение  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

на Второ пулмологично 

отделение  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години. 

 

315.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

ПОМОРИЕ, ЕООД, гр.Поморие, 

Отлична за срок от пет години на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

 



Заповед № РД 01-682/18.12.2007 г. на Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГ Отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка  „добра” за срок  

от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

316.ТРАНСПОРТНО 

ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР, ЕООД, 

гр.Бургас, клон СТАРА ЗАГОРА 

Много добра за срок от четири 

години 

на Сектор по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

На Сектор по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

317.БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”, гр.София, 

Заповед № РД 01-13/25.01.2008 г. 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

на  Клинична лаборатория   

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по вътрешни 

болести акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по кардиология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по детски болести 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Клиника по хирургия и 

урология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по сърдечно-

съдова хирургия акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет години 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

 за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„Управление на здравните грижи”- 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рентгенов лаборант” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по специалността 

„медицински рехабилитатор-

ерготелапевт” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

– „отлична” за срок от 5 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-11/08.01.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинична лаборатория - „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„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” 

Клиника по вътрешни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по детски болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по нефрология – „отлична” за 

срок от пет години; 

   Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение  – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по кардиохирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по акушерство и 

гинекология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, Детски 

болести, Кардиология, 

Кардиохирургия, Клинична 

лаборатория, Образна диагностика, 

Урология, Хирургия – „отлична” за 

срок от 5 години; 

 

 

3.1.  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; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.3. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Акушерство и гинекология, Вътрешни 

болести, Гастроентерология, 

Кардиология, Кардиохирургия, 

Клинична лаборатория, 

Микробиология, Нефрология, Образна 

диагностика, Обща и клинична 

патология, Ортопедия и 

травматология, Педиатрия, Съдебна 

медицина, Съдова хирургия, Урология, 

Ушно-носно-гърлени болести, 

Физикална и рехабилитационна 



пет години; 

   Отделение по ушно-носно-гърлени 

болести – „много добра” за срок от 

четири години; 

   Отделение за долекуване, 

продължително лечение и 

рехабилитация – „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; 

Аптека – „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години. 

 

медицина, Хирургия – „отлична” за 

пет години; 

3.4. за следдипломно 

обучение за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи, Операционна и 

превързочна техника, Болнична 

хигиена (превенция и контрол на 

инфекциите) и Aпаратно поддържане 

на извънтелесно кръвообращение -  

„отлична” за срок от пет години. 

 

318.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АКТА 

МЕДИКА”,ЕООД, гр.Севлиево, 

Заповед № РД 01-14/25.01.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на  Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Детско отделение  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение „Физикална и 

рехабилитационна медицина”  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на АГО акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 



на Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

319.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „АКТА 

МЕДИКА”, ЕООД, гр.Севлиево, 

Заповед № РД 01-15/25.01.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на  Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

 

320.УНИВЕРСИТЕТСКА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД.ИВАН 

ПЕНЧЕВ”,ЕАД, гр.София, 

Заповед № РД 01-16/25.01.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години на  Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Лаборатория по имунология 

и цитогенетика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Радиоимунологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Лаборатория по 

патоморфология и цитодиагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Радиоизотопна лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Клиника по 

хипоталамохипофизарни, надбъбречни 

и гонадни заболявания акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Клиника по диабетология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по тиреоидни и 

метаболитни костни заболявания 

акредитационна оценка  „отлична” за 

 За практическо обучение 

(учебна практика 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: Вътрешни болести, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Хирургия, Клинична 

 рофессиона, Нуклеарна медицина – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 следдипломно обучение за 

лица с висше немедицинско 

образование на образователно 

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” за придобиване на 

специалност: Клинична химия (за 

химици, биохимици, биолози и 

фармацевти), Лабораторна 

 рофессиона (за биолози, биохимици, 

молекулярни биолози, биотехнолози) – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-262/31.10.2012 г. 

срок от пет години; 

на Клиника по ендокринна 

хирургия акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири години 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

 

 

Клиника по ендокринна 

хирургия – „много добра” за срок от 

четири години. 

321.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИ 

БОЛЕСТИ, ЕАД, гр.София, 

Заповед № РД 01-17/25.01.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория   

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Вирусологична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

пет години; 

на Лаборатория по клинична 

цитогенетика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Сектор скрининг и 

функционална диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клиника по ревматология и 

хематология и неинвазивна  

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебната 

дисциплина: Педиатрия – „отлична” за 

срок от 5 години; 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебната 

дисциплина: Педиатрия – „отлична” за 

срок от 5 години; 

за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Детски болести, 



кардиологична диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по неонатология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по нефрология и 

хемодиализа акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по пулмология с 

интензивен сектор акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по 

ендокринология, диабет и генетика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по детска  

неврология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Рехабилитационно 

отделение – „Банкя” акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Неонатология, Детска ревматология, 

Детска нефрология и хемодиализа, 

Детска ендокринология и болести на 

обмяната, Детска гастроентерология, 

Детска неврология, Спешна медицина, 

Обща медицина – „отлична ” за срок от 

5 години;  

 

322.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ ХЕМОТЕСТ 

МЕДИКАЛ, ООД, гр.Самоков, 

Заповед № РД 01-18/25.01.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

323.СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА Отлична за срок от пет години на Очно отделение акредитационна оценка за 



БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„АКАДЕМИК ПАШЕВ”, ООД, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-19/25.01.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-58/25.03.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет  години; 

на  Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очна клиника  - „отлична” за срок от 

пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

практическо обучение, както следва: 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебната 

дисциплина „Очни болести” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебната 

дисциплина „Очни болести” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” по 

учебната дисциплина „Очни болести” 

– „отлична” за срок от 5 години; 

за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Очни болести, Обща 

медицина – „отлична” за срок от 5 

години; 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва:   

3.1.  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; 

3.2. за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

324.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЧЕРВЕН 

БРЯГ, ЕООД, гр.Червен бряг, 

Заповед № РД 01-51/30.01.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На АГО с неонатологичен 

сектор акредитационна оценка  „добра” 

за четири години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение Образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

 

325.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПАНАЙОТ 

ХИТОВ, ЕООД, гр.Кула, 

Добра за срок от три години На Вътрешно отделение   

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

 



Заповед № РД 01-52/30.01.2008 г. На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АГО акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

326.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУДОЗЕМ, 

ЕООД, гр.Рудозем, 

Заповед № РД 01-53/30.01.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На АГ отделение  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Детско отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 



На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Стерилизация 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

327.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – 

РУСЕ, ЕООД, гр.Русе, 

Заповед № РД 01-54/30.01.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

328.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р 

МЕТОДИ МИНОВСКИ, ЕООД, 

гр.Полски Тръмбеш, 

Заповед № РД 01-55/30.01.2008 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АГО акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години. 

 

329.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ.ИВАН 

Добра за срок от три години На Първо вътрешно отделение   

акредитационна оценка „добра” за срок 

 



РИЛСКИ, ЕООД, гр.Елхово, 

Заповед № РД 01-56/30.01.2008 г. 

от три  години; 

На Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На АГО акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

330.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„ЗДРАВЕ 2000”, ЕООД, гр. Стара 

Загора, 

Заповед № РД 01-57/30.01.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Микробиологична 

лаборатория  акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

 



години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Стационарно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

 

331.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ – БУРГАС, ЕООД, 

гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-58/30.01.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-137/24.07.2013г. 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет 

години 

На Пневмологично отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Пневмо-фтизиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

 

 

Пневмофтизиатрично отделение - 

„отлична” за срок от пет години; 

Пневмологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка 

за практическо обучение, както 

следва: 

  

3.1. за практическо 



„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика 

– „отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок 

– „отлична” за срок от пет години. 
 

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; 

 3.2. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти от 

професионално направление 

„Здравни грижи” на образователно-

квалификационна степен 

„бакалавър” по специалност 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.3. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност 

Пневмология и фтизиатрия - 

„отлична” за срок от пет години.  
332.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХIII-

СОФИЯ, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-59/30.01.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири  

години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

пет години; 

 

333.ДИАГНОСТИЧНО- Отлична за срок от пет години на Физиотерапия  



КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХVII, 

ООД, Гр.София, 

Заповед № РД 01-60/30.01.2008 г. 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

334.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХIV-

СОФИЯ, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-61/30.01.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на  Медико-диагностична лаборатория  

- „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика – „много добра” за срок от 

четири години; 

на Отделение по физиотерапия 

и рехабилитация – „отлична” за срок от 

пет години; 

 

 

335.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ, 

ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА”, ООД, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-62/30.01.2008 г. 

Отлична за срок от пет години  За следдипломно обучение-

специализация на магистър-лекари 

или магистър по дентална 

медицина за придобиване на 

специалност: Козметична 

/естетична/ хирургия – оценка 

„отлична” за срок от 5 години 

336.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТРОЯН, 

ЕООД, Гр.Троян, 

Заповед № РД 01-63/30.01.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

на Ортопедо-травматологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Неврологично отделение 

 



акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за хемодиализа 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години 

 

337.МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР 

ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР, ЕООД, 

гр.ШУМЕН, 

Заповед № РД 01-64/30.01.2008 г. 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Онкогинекология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Хирургично оделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Сектор по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Химиотерапия 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Лъчелечение и  

Медицинска онкология – „много 

добра” за срок от 4 години; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН 

ЦЕНТЪР-ШУМЕН, ЕООД, гр.Шумен, 

Заповед № РД 01-34/21.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Онкорадиологично 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

Отделение по анестезия и интензивно 

лечение -   „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по онкологична хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по онкологична 

гинекология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по медицинска онкология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по лъчелечение – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по нуклеарна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Патохистологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Аптека – „отлична” за срок от пет 

години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805.�. акредитационна 

оценка за практическо 

обучение за следдипломно 

обучение на магистър-лекари 

за придобиване на 

специалност: Лъчелечение и  

Медицинска онкология – 

„много добра” за срок от 4 

години. 

 

 

338.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ, АД, гр. 

ШУМЕН, 

Заповед № РД 01-65/30.01.2008 г. 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

на  Терапевтично отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок от пет години; 

на Гастроентерологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Родилно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение патологична 

бременност акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Първо хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Второ хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Оториноларингологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Офталмологично отделение 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър” по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „много добра” за 

срок от 4 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър” 

по специалностите „медицински 

лаборант” и „рехабилитатор”  - „много 

добра” за срок от 4 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Инфекциозни болести, 

Клинична лаборатория, Нервни 

болести, Ушно-носно-гърлени болести, 

Хирургия, Физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за срок от 4 години, Детски 

болести – „много добра” за срок от 

четири години; 

 за следдипломно обучение за 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Патологоанатомично 

отделение акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по съдебна 

медицина акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

или „ рофессионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 

Анестезиология и интензивни грижи, 

Операционна и превързочна техника, 

Обществено здравеопазване, Семейна 

медицинска сестра/акушерка -  „много 

добра” за срок от 4 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-45/08.03.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

Отделение по вътрешни болести -   

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по кардиология – „добра” за 

срок от три години; 

Отделение по педиатрия – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по инфекциозни болести – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Акушеро-гинекологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Неонатологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение  – „отлична” за 

срок от пет години; 

І-во хирургично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

ІІ-ро хирургично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Ортопедо-травматологично отделение 

– „много добра” за срок от четири 

години; 

Урологично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

УНГ отделение – „отлична” за срок от 

пет години; 

Очно отделение – „отлична” за срок от 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

  

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и  „акушерка“ - 

„много добра” за срок от 4 години; 

3.2. за 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 4 години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести,  Нервни болести, Образна 

диагностика, Ортопедия и 

травматология, Очни болести, Детски 

болести, Урология, УНГ – болести, 

Хирургия – „много добра” за 4 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-115/21.06.2013г. 

пет години; 

Спешно отделение – „отлична” за срок 

от пет години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по хемодиализа – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по обща и клинична 

патология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по съдебна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по Трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клинична лаборатория – „много 

добра” за срок от четири години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение за снабдяване със стерилни 

материали – „отлична” за срок от пет 

години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години. 

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки), Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки) -  „много добра” за 

срок от 4 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на 

специалност:Кардиология, 

Неонатология, Инфекциозни болести, 

Клинична лаборатория, Обща и 

клинична патология и Микробиология 

– „отлична” за пет години. 



339.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХРИСТО 

БОТЕВ, АД, гр.ВРАЦА, 

Заповед № РД 01-71/04.02.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Ревмо-кардиологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по нефрология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по неонатология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Ортопедо-травматологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение съдова хирургия 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, Клинична 

лаборатория, Акушерство и 

гинекология, Нервни болести, 

Хирургия, Ушно-носно-гърлени 

болести, Образна диагностика, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина – „много добра” за срок от 4 

години; 

 за следдипломно обучение за 

лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „ рофессионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на специалност 

Консултанта по кърмене, здравословно 

и диетично хранене, Медицинска 

сестра за социални дейности -  „много 

добра” за срок от 4 години. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Детско хирургично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на УНГ отделение „отлична” 

за срок от пет години; 

на Офталмологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОФТР акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Съдебно медицинско 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по 

трансфузионна хематология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-206/17.07.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централно 

стерилизационно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

Кардиологично отделение – „отлична” 

за срок от пет години; 

ВО с дейности по “Ендокринолигия и 

болести на обмяната”, “Клинична 

хематология” и “Ревматология”  - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

ВО по гастроентерология -  „много 

добра” за срок от четири години; 

ВО по нефрология – „много добра” за 

срок от четири години; 

Диализно отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Педиатрично отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Педиатрично отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Хирургично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по детска хирургия – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по съдова хирургия – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Урологично отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Акушерство и 

гинекология, Вътрешни болести, 

Кардиология, Нервни болести, 

Нефрология, Образна диагностика, 

Обща и клинична патология, 

Ортопедия и травматология, 

Педиатрия, Съдебна медицина, 

Хирургия, Ушно-носно-гърлени 

болести – „отлична” за срок от 5 

години; 

 

 



Ортопедо-травматологично отделение 

– „много добра” за срок от четири 

години; 

Акушеро-гинекологично отделение – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Неонатологично отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Очно отделение – „отлична” за срок от 

пет години; 

УНГ отделение – „много добра” за 

срок от четири години; 

Инфекциозно отделение – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение „Физиотерапия и 

рехабилитация” – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение „Анестезиология и 

интензивно лечение” – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по психиатрия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по трансфузионна 

хематология – „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; 

Спешно отделение – „много добра” за 

срок от четири години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Административно-стопански блок – 



„отлична” за срок от пет години; 

Аптека – „отлична” за срок от пет 

години. 
340.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р 

СТ.ХРИСТОВ, ЕООД, гр.СЕВЛИЕВО, 

Заповед № РД 01-75/06.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на  І-во вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на ІІ-ро вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГ отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „лоша” за срок 

от една година; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по физикална 

 



терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р 

СТ.ХРИСТОВ, ЕООД, гр.СЕВЛИЕВО, 

Заповед № РД 01-466/04.06.2008 г. 

 На Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години. 

 

341.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„РОКФЕЛЕР”, ЕООД, гр.ПЕТРИЧ 

Добра за срок от три години на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на АГО акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение „УНГ” 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

 



от три години; 

на Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Център по хемодиализа и 

нефрология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение ФТР 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „РОКФЕЛЕР”, 

ЕООД, гр.ПЕТРИЧ, 

Заповед № РД 01-467/04.06.2008 г. 

 На ортопедично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години. 

 

342.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ, ООД, гр.БУРГАС, 

Заповед № РД 01-103/11.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

343.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ДЕВА-2001”, ООД, 

гр.БУРГАС 

Много добра за срок от четири 

години 

  



344.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„КЮЧУК ПАРИЖ”, ООД, 

гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-101/11.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

345.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО 

СПОРТНА МЕДИЦИНА И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ „НАФТЕКС”, 

ЕООД, Гр.БУРГАС, 

Заповед № РД 01-100/11.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Физикална терапия и 

рехабилитация акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири години 

 

346.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ГЕНТРИ”, ООД, гр.СВИЩОВ, 

Заповед № РД 01-99/11.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

347.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, 

ЕООД, гр. ПОПОВО, 

Заповед № РД 01-98/11.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

348.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„САНТЕ”, ЕООД, гр. СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-97/11.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

349.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА ДОЛЕКУВАНЕ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С 

ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА „СВЕТА 

СОФИЯ”, ООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-96/11.02.2008 г. 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-68/11.04.2013 г. 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на  Отделение „Ранна 

Неврорехабилитация   акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет  

години; 

на Отделение „Късна 

рехабилитация” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

Отделение Ранна 

неврорехабилитация  - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение Късна 

неврорехабилитация - „отлична” за 

срок от пет години; 

 



Административно-стопански 

блок - „отлична” за срок от пет 

години; 

350.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС 

СТАЦИОНАР-СОФИЯ-ОБЛАСТ, 

ЕООД, Гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-95/11.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на  ДКБ  акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

на Психиатрично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

351.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ОНКОЛОГИЯ, ЕАД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-123/14.02.2008 г 

Отлична за срок от пет години на  Клинична лаборатория   

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Микробиологична 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по 

патоморфология на туморите 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по нуклеарна 

медицина акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по дерматология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по химиотерапия 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по лъчелечение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Торакална клиника  

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър” 

по специалността „рентгенов 

лаборант”- „отлична” за срок от 5 



акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по гинекология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по коремна 

хирургия акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клиника по урология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

гастроентерология акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение по УНГ болести 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Висцерална 

хирургия, Гръдна хирургия, Клинична 

лаборатория, Лъчелечение, 

Медицинска онкология,  Нуклеарна 

медицина, Образна диагностика, 

Хирургия – „отлична” за срок от 5 

години; 

 следдипломно обучение за 

лица с висше немедицинско 

образование на образователно 

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” за придобиване на 

специалност: Медицинска 

радиологична физика – „отлична” за 

срок от 5 години; 

 

352.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – 

ПЛОВДИВ, ЕООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-122/14.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на  Сектор по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Паразитологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Сектор физикална терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и рехабилитация акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

Заповед № РД 01-

387/03.06.2009 г. 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

 

 

353.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – 

С.МАРИКОСТИНОВО, ЕООД, с. 

МАРИКОСТИНОВО, 

Заповед № РД 01-121/14.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на  Отделение  по физикална и 

рехабилитационна медицина на 

вътрешни болести акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет  

години; 

 

354.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ПО 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР,ООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-120/14.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на  Химиотерапевтично 

отделение  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Образна диагностика  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Нуклеарна медицина  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение за клинично 

лабораторна, цитологична и 

морфологична диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

 

355.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЕВРИКА”, ООД, гр.ПЕРНИК, 

Заповед № РД 01-155/18.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години. 

 

356.АМБУЛАТОРИЯ СПЕШНА Отлична за срок от пет години   



МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЕДИЧИ”, 

ООД, гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-154/18.02.2008 г. 

357.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I 

СОПОТ, ЕООД, гр.СОПОТ, 

Заповед № РД 01-153/18.02.2008 г. 

Добра за срок от три години   

358.ТРАНСПОРТЕН 

ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР, ЕООД, 

гр.Бургас,клон Русе 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

Сектор по физикална терапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

 

359.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ХАДЖИГЕНЧЕВ”,ООД,гр.София, 

Заповед № РД 01-151/18.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

360.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГУЛЯНЦИ, 

ЕООД, гр.ГУЛЯНЦИ, 

Заповед № РД 01-150/18.02.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Отделение „Физикална и 

рехабилитационна медицина” 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение „Образна 

диагностика” акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

 

 

 

 

 

361.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КАСПЕЛА, 

ЕООД, Гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-149/18.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Лаборатория по клинична 

патология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Сектор Образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

Заповед № РД 01-

159/10.03.2009 г. 

На Отделение „Ревматология”  

 



акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение 

„Гастроентерология” акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На ЛЧХ отделение 

акредитационна оценка   „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години. 

Заповед № РД 01-

614/23.09.2009 г. 

на Отделение кардиология  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение ендокринология и 

болести на обмяната акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Отделение нефрология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение урология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение изгаряния и 

пластична хирургия акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 



362.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„ПАПУРОВ”,ООД,гр.ТЪРГОВИЩЕ, 

Заповед № РД 01-148/18.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Хирургично отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Сектор образна диагностика 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

 

363.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СОЛИГЕНА”,ООД,гр.ТЪРГОВИЩЕ, 

Заповед № РД 01-147/18.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Сектор по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 

364.ВАНЯ МЛАДЕНОВА-МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, 

ЕООД,гр.САНДАНСКИ, 

Заповед № РД 01-146/18.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

365.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ДИМИ-ДОР”,ЕООД, гр.РУСЕ, 

Заповед № РД 01-145/18.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

366.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЙОАН 

ПАВЕЛ”, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-156/22.02.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години на  Отделение „Таргетна и 

имунохимиотерапия на злокачествени 

заболявания”  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Отделение „Хеморагични 

диатези и анемии” акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 



 

Заповед № РД 01-32/26.05.2011 г. 

 

На Аптека – „отлична” за срок 

от пет години. 
367.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЕООД, 

Гр.ПЕРНИК, 

Заповед № РД 01-200/26.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на  Вътрешно 

рехабилитационно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Неврологично 

рехабилитационно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

 

368.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЗДРАВЕ”, 

ООД, Гр.ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-199/26.02.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години на  Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АГО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на ОТО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Стерилизационна 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заповед № РД 01-62/13.07.2011 г. 

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 
 

 

 

1.1.за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „много добра” за 

срок от 4 години; 

             1.2.за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „много добра” 

за срок от 4 години; 

             1.3.за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност, както следва: 

Акушерство и гинекология; 

Анестезиология и интензивно лечение; 

Вътрешни болести; 

Гастроентерология; Ендокринология и 

болести на обмяната; Кардиология, 

Ортопедия и травматология, 

Педиатрия, Ревматология и Хирургия 

– „много добра” за срок от 4 години. 

369.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ДОВЕРИЕ”, АД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-198/26.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Сектор по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

370.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ДОВЕРИЕ”, 

АД, Гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-197/26.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на  Отделение по вътрешни 

болести  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Отделение по нервни 

болести акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

 



на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по ФТРМ 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на МДЛ по ПА и 

цитопатология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Образна диагностика  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична”за 

срок от пет години. 

371.СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

ДОЦ.ГЕОРГИЕВ,ЕООД,гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-196/26.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Очно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” и на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебната 



дисциплина „Очни болести” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по учебната 

дисциплина „Очни болести” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Очни болести, Обща 

медицина – „отлична” за срок от 5 

години; 

372.МНОГОПРОФИЛНА 

ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА, 

гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-195/26.02.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по медицинска 

експертиза акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Лаборатория по 

психологическа експертиза 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-63/10.02.2010 г. 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОФРМ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на САИЛ акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години 

На Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

373.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ, ЕООД, гр.ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ, 

Заповед № РД 01-194/26.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на АГО акредитационна 

 



оценка  „добра” за срок от три години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на ОФТР акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

374.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„СВИЛЕНГРАД”, 

ЕООД, гр.СВИЛЕНГРАД, 

Заповед № РД 01-193/26.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на АГ отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Хирургия акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за  срок от четири години; 

на Отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 



на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

Заповед № РД 01-

201/25.03.2009 г. 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години. 

375.АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

СОФИЯ 2000, ООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-192/26.02.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

376.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-

БИОМЕДА,ООД,гр.КЮСТЕНДИЛ, 

Заповед № РД 01-191/26.02.2008 г. 

Лоша за срок от една година   

377.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ЛАБОВИР”,ООД,гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-190/26.02.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

378.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1, ЕООД, 

Гр.РАЗГРАД, 

Много добра за срок от четири 

години 

на Сектор по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

 



Заповед № РД 01-197/05.03.2008 г. на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 
379.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТОКУДА 

БОЛНИЦА, АД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-210/07.03.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Лаборатория 

трансфузионна хематология  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Вътрешно отделение по 

гастроентерология, пулмология, 

ендокринология, нефрология, 

ревматология,хематология и 

алергология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по неонатология  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Урологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Неврохирургично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по съдова 

хирургия и ангиология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клиника по детски болести 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по дерматология 

и венерология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по лицево-

челюстна хирургия акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по общка и 

онкологична ото-рино-ларингология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по неврология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по обща 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по сърдечна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-165/10.06.2010 г. 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-101/23.05.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

хирургия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

на Трето хирургично 

отделение – Много добра за срок от 

четири години. 

 

 

Клиника по вътрешни болести  - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по ендокринология и 

болести на обмяната – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по нефрология - „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по гастроентерология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по пневмология - „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по чернодробно-жлъчна, 

панкреатична и обща хирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по съдова хирургия и 

ангиология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по неврология - „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по детска гастроентерология, 

пулмология, ендокринология и 

метаболитни 

заболявания, нефрология, 

ревматология и неврология 

/КДГПЕНРН/ - „отлична” за срок от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. 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; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от пет години; 

3.3. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за практическо обучение 



пет години; 

Клиника по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по образна диагностика - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по кардиохирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по гръдна хирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по неврохирургия - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по урология - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по очни болести - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и онкологична 

оториноларингология - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по акушерство  - „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по неонатология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по обща и онкологична 

гинекология и тазова хирургия – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по дерматология и 

венерология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по хематология и онкология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по медицинска онкология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична хематология – 

(учебна практика 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; 

3.5. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” и 

„рехабилитатор” - „отлична” за срок от 

пет години; 

3.6. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Ангиология, 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Вътрешни болести, 

Гасторентерология, Гръдна хирургия, 

Детска ендокринология и  болести на 

обмяна, Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, 

Кардиохирургия, Клинична 

лаборатория, Клинична хематология, 

Кожни и венерически болести, 

Лъчелечение, Медицинска онкология, 

Микробиология, Неврохирургия, 

Неонатология, Нервни болести, 

Нефрология, Образна диагностика, 

Обща и клинична патология, 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Педиатрия, Пластично-

възстановителна и естетична хирургия, 

Пневмология и фтизиатрия, Съдова 



„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по диализа – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Лаборатория клинична микробиология 

– „отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по трансфузионна 

хематология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение клинична патология – 

„отлична” за срок 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; 

 

хирургия, Трансфузионна 

хематология, Урология, Ушно-носни 

гърлени болести, Физикална и 

рехабилитационна медицина и 

Хирургия– „отлична” за пет години; 

3.7. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за 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) - 

„отлична” за срок от пет години. 

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТОКУДА 

БОЛНИЦА, АД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-743/03.09.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

1.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

1.2.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. за практическо обучение 

(учебна практика 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 5 години; 

1.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър” 

по специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант” и 

„рехабилитатор” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

1.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Ангиология, 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Вътрешни болести, 

Гастроентерология, Детска 

гастроентерология, Детска 

ендокринология и болести на 

обмяната, Детска неврология, Детска 

нефрология и хемодиализа, Детска 

ревматология, Детски болести, 

Ендокринология и болести на 

обмяната, Кардиология, Кожни и 

венерически болести, Неонатология, 

Нервни болести, Нефрология, Обща 

медицина, Пневмология и фтизиатрия, 

Ревматология, Спешна медицина, 

Трансфузионна хематология, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина, Акушерство и гинекология, 

Кардиохирургия, Неврохирургия, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-608/23.09.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на Отделение по гръдна 

хирургия  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Второ хирургично 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по клинична 

хематология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

Ортопедия и травматология, Очни 

болести, Съдова хирургия, Урология, 

Ушно-носно-гърлени болести, 

Хирургия, Клинична лаборатория, 

Микробиология, Образна диагностика, 

Обща и клинична патология – 

„отлична” за 5 години. 

1.6. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „ рофессионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи,  Болнична хигиена 

(превенция и контрол на инфекциите), 

Операционна и превързочна техника -  

„отлична” за срок от 5 години. 

2. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

2.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

2.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

2.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Гръдна хирургия, 

Хирургия, Клинична хематология – 



„отлична” за 5 години. 

 
380.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„ХИГИЯ”,АД, гр. 

ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-214/07.03.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-100/23.05.2013г. 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АГО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

Кардиологично отделение - „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по педиатрия – „отлична” 

за срок от пет години; 

ОАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по акушерство и 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

 за практическо обучение 

(учебна практика 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 5 години; 

 за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детски болести, Кардиология, 

Хирургия – „отлична ” за срок от 5 

години. 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 



гинекология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Хирургично отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка”– 

„отлична” за срок от пет години; 

3.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология и 

интензивно лечение, Кардиология, 

Клинична лаборатория, Педиатрия, 

Урология и Хирургия – „отлична ” за 

срок от пет години. 

 

381.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ХИГИЯ”, 

ООД, гр.ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-215/07.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Лаборатория по клинична 

патология  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

на Клинична микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение „Образна 

диагностика” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

382.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ФИЗИКАЛНА И 

РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА 

– МЕДИКА,ООД,гр.РУСЕ, 

Заповед № РД 01-216/07.03.2008 г. 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-44/13.02.2013 г. 

Отлична за срок от пет години на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определям на СБАЛФРМ 

„МЕДИКА”, ООД, гр. РУСЕ, 



акредитационна оценка за практическо 

обучение, както следва: 

1.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

             1.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност Физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години. 

383.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

XIV,ООД,Гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-217/07.03.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

384.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

ПЪРВОМАЙ, 

ЕООД,гр.ПЪРВОМАЙ, 

Заповед № РД 01-218/07.03.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка„много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за четири години; 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

 



акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

385.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

КАРДИОЛОГИЯ, ЕАД,гр.ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-219/07.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Кардиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на Отделение за интензивно 

кардиологично лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” са срок 

от 5 години; 

преддипломен стаж на студенти 

по професионално направление 

„Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„Управление на здравните грижи” – 

„отлична” за срок от 5 години;  

Практическо обучение (учебна 



практика 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 5 години; 

Практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант” и „рентгенов лаборант” – 

„отлична” за срок от 5 години.  

За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Кардиология, Вътрешни 

болести, Обща медицина, Спешна 

медицина, които имат модул по 

„Кардиология ” – „отлична” за срок от 

5 години; 

следдипломно обучение на лица 

с образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или 

„професионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност:  „Семейна медицинска 

сестра (акушерка) – „отлична” за срок от 

5 години; 

Продьлжаващо медицинско 

обучение на лекари и медицински 

специалисти 

386.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ 

БОЛЕСТИ – ЗОРА,АД,гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-221/13.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Очно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

на АСБ акредитационна 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 



оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

студенти по професионално 

направление „медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”  по учебната 

дисциплина „Очни болести” – 

„отлична” са срок от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално 

направление „дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”  по учебната 

дисциплина „Очни болести” – 

„отлична” са срок от 5 години; 

- за практическо обучение (учебна 

практика 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 5 години; 

- за за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Очни болести, Обща 

медицина, която  рофессио по „Очни 

болести” – „отлична” за срок от 5 

години; 

- за продьлжаващо медицинско 

обучение за магистър-лекари, 

придобили специалност „Очни 

болести” – „отлична” за срок от 5 

години 

387.ПЪРВА ЧАСТНА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ОРТОПЕДИЯ И 

ТРАВМАТОЛОГИЯ,ЕООД,гр.ВРАЦА, 

Заповед № РД 01-222/13.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Ортопедо-травматологично 

отделение  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Звено за административни, 

стопански и обслужващи дейности 

акредитационна оценка  „отлична” за 

 



срок от пет години; 

388.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„НИАМЕД”,ООД, 

Гр.СТАРА ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-223/13.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на АГО  акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет  

години; 

на Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по 

анестезиология, реанимация и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

 

389.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

КЪРДЖАЛИ, 

ООД,гр.КЪРДЖАЛИ, 

Заповед № РД 01-224/13.03.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

на Очно отделение 

аредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

 



години 
390.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АВИС 

МЕДИКА”, ООД, гр.ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-225/13.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Ендокринологично 

отделение  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Гастроентерологично 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Кардиологично 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Неврология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на ОАИЛ сектор 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Ортопедия и травматология 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на АГО акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години; 

на Отделение детски болести 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

 



„добра” за срок от три години; 

на Лаборатория по клинична 

патология акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Стерилизационна 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години 

391.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЦЕНТРОМЕД 2000”,ЕООД, 

гр.В.ТЪРНОВО, 

Заповед № РД 01-226/13.03.2008 г. 

Добра за срок от три години   

392.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„РАМУС”,ООД,гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-225/21.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

393.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЗДРАВЕ”,ООД,гр.РАЗГРАД, 

Заповед № РД 01-283/27.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

394.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ШАНС”, 

ООД, гр.ДИМИТРОВГРАД, 

Заповед № РД 01-282/27.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

395.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО 

ОФТАЛМОЛОГИЯ „АНДРЕЕВ И КО”, 

ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-281/27.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

396.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА 

ЕКАТЕРИНА”, ООД, гр.ПАЗАРДЖИК, 

Заповед № РД 01-280/27.03.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



срок от пет години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На ОФТР акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

397.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„КАРДИОЛАЙФ”, ООД, гр.ЛОВЕЧ, 

Заповед № РД 01-279/27.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

398.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЪБО 

НИКОЛОВ”, ЕООД, 

гр.ПАНАГЮРИЩЕ, 

Заповед № РД 01-278/27.03.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

на ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на ДО акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на АГО акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

на НО акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

 



акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години, 

на Патохистологично 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години 

на ФТР акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

399.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ.Д-Р 

ДИМИТЪР РАНЕВ”, ЕООД, 

гр.ПЕЩЕРА, 

Заповед № РД 01-288/27.03.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

на Отделение за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

 



„добра” за срок от три години; 

на Отделение по инфекциозни 

болести акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Отделение по детски 

болести акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Отделение по нервни 

болести акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

на Отделение АГ 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по ФРМ 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Централна стерилизационна 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

400.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„СВ.АННА”,ООД,гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-287/27.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

401.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ИСУЛ”, ООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-286/27.03.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

402.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„2М”, ООД, гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, 

Заповед № РД 01-285/27.03.2008 г. 

Добра за срок от три години   

403.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ЛАБОРЕКСПРЕС 2000”, ЕООД, 

гр.ВАРНА, 

Много добра за срок от четири 

години 

  



Заповед № РД 01-321/09.04.2008 г. 

404.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ОКСИКОМ”,ООД,гр.БУРГАС, 

Заповед № РД 01-322/09.04.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

405.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО- 

ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЕЛЕНА”, 

ООД, Гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-325/09.04.2008 г. 

 

 

 

Заповед № РД 01-59/25.03.2013 г. 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

на  Акушеро-гинекологично 

отделение  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

Акушеро-гинекологично отделение - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Асистирана репродукция – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Неонатологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Образна диагностика – „отлична” за 

срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение (учебна 

практика и преддипломен стаж) на 

студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„акушерка” - „отлична” за срок от пет 

години; 

 3.2. за следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология – „много добра” за срок от 

четири години. 

406.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-

ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЕСКУЛАП”, 

ООД, гр.БУРГАС 

Заповед № РД 01-323/09.04.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Отделение по гинекология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична за срок от пет години. 

 

407.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 

„ЕВРОХОСПИТАЛ”, ООД, 

гр.ПЛОВДИВ 

Заповед № РД 01-326/09.04.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Отделение по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години. 

 



408.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СВОГЕ, 

ЕООД, Гр.Своге, 

Заповед № РД 01-327/09.04.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-764/29.09.2008 г. 

Средна за срок от две години На Отделение за образна 

диагностика  акредитационна оценка  

„добра” за срок от три  години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Лаборатория по клинична 

патология акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

На Отделение по детски 

болести акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

На Отделение АГ 

акредитационна оценка  „лоша” за срок 

от една година; 

На Отделение по хирургия 

акредитационна оценка  „лоша” за срок 

от една година; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АГО акредитационна 

оценка „средна” за срок от две години. 

 

409.ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА 

БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ, 

Добра за срок от три години На Диагностично-

консултативен блок  акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет  

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 



Гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-328/09.04.2008 г. 

години; 

На Метадонова поддържаща 

програма акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение за Детоксикация 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На Отделение за лечение на 

лица злоупотребяващи и зависими към 

алкохол акредитационна оценка  

„средна” за срок от две години; 

На Отделение за 

психосоциална рехабилитация 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „добра” за срок от 

3 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„добра” за срок от 3 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър” – 

„добра” за срок от 3 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Психиатрия – „добра” за 

срок от 3 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на лица с висше немедицинско 

образование на образователно-

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” за придобиване на 

специалност „Клинична психология” 

(за психолози) – „добра” за срок от 3 

години. 
410.ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА 

БОЛНИЦА „Д-Р Г.КИСЬОВ”-

РАДНЕВО, 

Гр.РАДНЕВО, 

Заповед № РД 01-329/09.04.2008 г. 

Добра за срок от три години На Първо женско отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Първо мъжко отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 



от три години; 

На Второ женско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Второ мъжко отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Трето женско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Трето мъжко отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Четвърто мъжко отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Пето мъжко отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Шесто мъжко отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „много добра” за 

срок от 4 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Психиатрия – „много 

добра” за срок от 4 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър 

или „ рофессионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Психиатрична сестра – 

„много добра” за срок от 4 години. 

411.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА 

ЙОАННА”, ЕООД, гр.СЛИВЕН, 

Заповед № РД 01-330/09.04.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Гастроентерологично 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Хирургично отделение 

 



акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Гинекологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

412.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ПОЛИМЕД”,ЕООД,гр.МОНТАНА, 

Заповед № РД 01-331/09.04.2008 г. 

Добра за срок от три години   

413.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ОМУРТАГ, 

ЕАД, Гр.ОМУРТАГ, 

Заповед № РД 01-460/04.06.2008 г. 

Добра за срок от три години На Отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

На Отделение по нервни 

болести акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

 



акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по детски 

болести със сектори /интензивен, 

ентероколитен, детски, вътрешен, 

физиотерапевтичен, кърмачески/ 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по хирургия със 

сектори по анетезия, реанимация и 

интензивно лечение; ортопедия и 

травматология и урология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по АГ със 

сектори /патологична бременност, 

гинекологичен, родилен, 

неонатологичен/ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Патоморфологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по образна 

диагностика с КТ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 



срок от пет години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

414.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХИГИЯ, 

ООД, Гр.ХАСКОВО, 

Заповед № РД 01-461/04.06.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Хирургично отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Урологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На УНГ отделение 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

На Очно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

 

415.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

КЛИНИЧЕН ИНСТИТУТ ЗА 

РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА, 

ООД, 

Гр.ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-462/04.06.2008 г. 

 

Заповед № РД 01-140/24.07.2013 г. 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

На Медико-диагностична 

лаборатория по имунология към 

центъра  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

 

416.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

УРОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-УРОМЕДИКС, 

ООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-463/04.06.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

 

417.ДИАГНОСТИЧНО- Отлична за срок от пет години На Сектор по образна  



КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХV-

СОФИЯ, ООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-468/04.06.2008 г. 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Сектор по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

419.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

ПЛОВДИВ, ЕООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-470/04.06.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

420.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.МИНА”, 

ЕООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-471/04.06.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Второ вътрешно отделение 

с интензивен сектор акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-233/11.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

На Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Неонатологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

На Оториноларингологично 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Очно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение за интензивно 

лечение и анестезия акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

 

Отделение по АГ – „много добра” за 

срок от четири години; 

Отделение по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по оториноларингология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по педиатрия – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” – „отлична” за срок 

от пет години; 



срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Централна стерилизация – „много 

добра” за срок от четири години; 

 

3.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Педиатрия, Ушно-носно-

гърлени болести и  Хирургия – 

„отлична” за срок от пет години. 

                                                

421.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – СТАЙКОВ И 

ФАМИЛИЯ, ЕООД, к-с СЛЪНЧЕВ 

БРЯГ, 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, 

Заповед № РД 01-472/04.06.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-204/17.07.2012г. 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

На І Отделение по физикална 

и рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На ІІ Отделение по физикална 

и рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години 

На АСБ акредитационна 

оценка  „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. 

                                                  

422.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

ЕВРОХОСПИТАЛ, ООД, гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-473/04.06.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години;

  

На Отделение по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Детско отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

 



На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение „Образна 

диагностика” акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

Заповед № РД 01-

406/12.06.2009 г. 

На отделение по хирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

423.СМДЛ „АЛ.МАДЖУРОВ”, ЕООД, 

Гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-557/25.06.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

424.ДКЦ „АСЦЕНДЕНТ”,ООД, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-558/25.06.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

425.ДКЦ „ЧАЙКА”,ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-559/25.06.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Сектор по „Физикална и 

рехабилитационна медицина” 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Сектор по „Образна 

диагностика” акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Патоморфологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Присъжда оценката „добра” за 

срок от три години за  практическо 

обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „добра” за срок от 

3 (три) години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по специалността 

„Здравен мениджмънт” –„добра” за 

срок от 3 (три) години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 



„добра” за срок от 3 (три) години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър” 

по специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”,  „помощник-

фармацевт”, „санитарен инспектор”, 

„зъботехник” –„добра” за срок от 3 

(три) години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Клинична лаборатория, 

Физикална и рехабилитационна 

медицина,  Икономика на 

здравеопазването и Социална 

медицина и здравен мениджмънт – 

„добра” за срок от 3 (три) години. 
426.СБДПЛР, ЕООД, гр.Костенец, 

Заповед № РД 01-560/25.06.2008 г. 

Добра за срок от три години На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

427.МБАЛ-АЙТОС,ЕООД,гр.Айтос, 

Заповед № РД 01-561/25.06.2008 г. 

Средна за срок от две години На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Детско отделение 

 



акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

На АГО акредитационна 

оценка  „средна” за срок от две години; 

На Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години. 

428.СБР БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ 

БАНИ, ЕАД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-562/25.06.2008 г 

Отлична за срок от пет години На ОФТРМ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

429.ДКЦ 1 ХАСКОВО, ЕООД, 

гр.Хасково 

Заповед № РД 01-563/25.06.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



срок от пет години. 

430.МЦ 1 – БЕЛОВО, ЕООД, гр.Белово, 

Заповед № РД 01-564/25.06.2008 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„средна” за срок от две години. 

 

431.МБАЛ „Ив.Скендеров”, ЕООД, 

гр.Гоце Делчев, 

Заповед № РД 01-565/25.06.2008 г. 

Добра за срок от три години На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка   „добра” за 

срок от три години; 

На ОАИЛ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Ортопедо-травматологично 

отделение акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На УНГ акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка  много добра” 

за срок от четири години; 

На АГО акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

На Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Диализно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„лоша” за  срок от една година; 

На Клинична лаборатория 

 



акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Нефрологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години. 

Заповед № РД 01-763/29.10.2009 г.  На Лаборатория по 

микробиология акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

432.СБДПЛР-БУХОВО, ЕООД, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-566/25.06.2008 г. 

Добра за срок от три години На Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Второ вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Микробиологична лаборатория 

 



акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Аптека акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Административно-стопански блок 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

433.СБАГАЛ МАЙЧИН ДОМ,ЕООД, 

гр.Варна, 

Заповед № РД 01-567/25.06.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На АГО акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

434.МБАЛ-РАКОВСКИ,ЕООД, 

гр.Раковски, 

Заповед № РД 01-617/09.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение за интензивно 

лечение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На ОФТР акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

 



срок от пет години. 

435.ДКЦ 2-СОФИЯ,ООД,ГР.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-616/09.07.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири  

години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

 

436.МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР 

ЧАКМАКОВ – РАДНЕВО,ЕООД, 

гр.Раднево, 

Заповед № РД 01-615/09.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На АГО акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

На  Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири години; 

На Отделение по нервни 

болести акредитационна оценка „добра” 

за срок от три години; 

На Отделение по 

физиотерапия акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Патохистологична 

 



лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Административно-стопански 

блок – „отлична” за срок от пет години. 

437.МБАЛ-ТЕРВЕЛ,ЕООД,гр.Тервел, 

Заповед № 01-614/09.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На АГО акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На ОФТР акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години. 

 

438.СБДПЛ-ИВАН РАЕВ,ЕООД, Добра за срок от три години На Неврологично отделение   



гр.Сопот 

Заповед № РД 01-613/09.07.2008 г. 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На ОФТР акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

На АСБ  акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години. 

439.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР, ЕООД, 

гр.Благоевград, 

Заповед № РД 01-612/09.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Химиотерапевтично 

отделение акредитационна оценка 

„добра” за срок от три  години; 

На Гинекологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

 



„отлична” за срок от пет години; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

440.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „МЕД ЛАЙН 

КЛИНИК”,ООД, гр.Пловдив 

Заповед № РД 01-611/09.07.2008 г. 

Отлична за срок от петгодини На Отделение по хирургия 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по урология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

Заповед № РД 01-

196/25.03.2009 г. 

На Отделение по гинекология  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Лаборатория по клинична 

патология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

Заповед № РД 01-

470/07.07.2009 г. 

805.�. акредитационна 

оценка за 

практическо 

обучение, както 

следва: 

 

1.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

1.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

1.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Хирургия и Урология – „отлична” 

за срок от 5 години; 

441.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ВЪТРЕШНИ 

БОЛЕСТИ,ЕООД,гр.Трън, 

Средна за срок от две години На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две  години; 

На Сектор по образна 

 



Заповед № РД 01-646/24.07.2008 г. диагностика акредитационна оценка 

„средна” за срок от две години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Кабинет по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години. 

442.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ Д-Р ЙОРДАН 

СТЕФАНОВ, ЕООД, гр.Брезник, 

Заповед № РД 01-647/24.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „ добра” за срок 

от три години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

 

443.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ЛЮБИМЕЦ, 

ЕООД, 

Заповед № РД 01-648/24.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Сектор ФРМ 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

 



На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

444.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ЦАРЕВО, 

ЕООД, гр.Царево, 

Заповед № РД 01-649/24.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Медико-диагностична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

 

445.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТОЯН 

САНТЕВ, ЕООД, гр.Бобов дол, 

Заповед № РД 01-650/24.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Хирургично отделение   

акредитационна оценка „ добра” за срок 

от три  години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „ добра” за срок 

от три години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по ФРМ 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На АГО акредитационна 

оценка  „средна” за срок от две години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години 

На Болнична Аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

 



от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

446.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ХАРМАНЛИ, 

ЕООД, гр.Харманли, 

Заповед № РД 01-651/24.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Пневмофтизиатрично 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На АГО  акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра”за срок 

от три години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Лаборатория по клинична 

патология акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 



447.СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„ВИЖЪН”,ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-652/24.07.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Очно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

448.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ТУЗЛАТА, 

ЕООД, 

Гр.Балчик, 

Заповед № РД 01-653/24.07.2008 г. 

 

 

Заповед № РД 01-96/05.10.2011 г. 

Добра за срок от три години 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

На ОФТРМ акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години. 

 

 

Отделение по физикална терапия и 

рехабилитация    -  „отлична” за срок 

от пет години; 

АСБ – „отлична” за срок от пет 

години. 

 

449.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЛАЙФ 

ХОСПИТАЛ, ЕООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-654/24.07.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

 

451.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

Добра за срок от три години На Отделение по хирургия със 

сектор по анестезия и интензивно 

лечение  акредитационна оценка 

 



„ЗДРАВЕЦ”,ООД,гр.Русе, 

Заповед № РД 01-656/24.07.2008 г. 

„добра” за срок от три  години; 

На Звено за административни, 

стопански и обслужващи дейности 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

452.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ-Д.П.КУДОГЛУ, ЕООД, 

гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-657/24.07.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Отделение по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

На Клинична лаборатория със 

сектор КП акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Пневмофтизиатрично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Пневмологично отделение 

със СИТ и СФРМ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Аптека акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

453.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ПО ОРТОПЕДИЯ И 

ТРАВМАТОЛОГИЯ С ХИРУРГИЧЕН 

СЕКТОР „СВ.ПАНТАЛЕЙМОН”,ООД, 

гр.Плевен, 

Заповед № РД 01-658/24.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Ортопедично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 



На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

454.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЕЛИН 

ПЕЛИН”,ООД,гр.София, 

Заповед № РД 01-659/24.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Отделение „Хирургия със 

сектор по анестезия” акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

455.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЕСКУЛАП 

НОРД”, ООД, гр.Русе, 

Заповед № РД 01-660/24.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Отделение по хирургия със 

сектор по анестезия акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

456.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ТОРАКС Д-

Р САВА БОЯДЖИЕВ”, ЕООД, 

гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-661/24.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На АГО  акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение за интензивно 

лечение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от  пет години; 

На Отделение „Физикална 

терапия и рехабилитация” 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

 



години; 

На Лаборатория по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

457.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ-

ВАРНА”,ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-662/24.07.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Клинична  акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири  

години; 

На Микробиологична  

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Лаборатория за хисто и 

цитопатологични изследвания  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение за образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Сектор по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по анестезия и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Гинекологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Родилно отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.3. 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”- „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-136/24.07.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет 

години 

На Отделение за патологична 

бременност акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Аптека акредитационна 

оценка „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; 

Отделение по образна диагностика 

– „отлична” за срок от пет години”; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „много 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Акушерство и 

гинекология, Неонатология, Детски 

болести, Обща медицина – „отлична” 

за 5 години. 

3.6. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „ рофессионален бакалавър” от 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи, Болнична хигиена 

(превенция и контрол на инфекциите), 

Консултант по кърмене, здравословно 

и диетично хранене, Операционна и 

превързочна техника, Семейна 

медицинска сестра (акушерка) -  

„отлична” за срок от 5 години. 

 

 

3. акредитационна оценка 

за практическо обучение, както 

следва: 

3.1.  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; 



добра” за срок от четири години; 

Гинекологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Родилно отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение за патологична 

бременност – „отлична” за срок от 

пет години; 

Неонатологично отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок 

– „отлична” за срок от пет години; 

Централна стерилизация – 

„отлична” за срок от пет години; 

Аптека – „отлична” за срок от пет 

години; 
 

 

3.2.  за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление 

„Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”– „отлична” за 

срок от пет години; 

3.3. 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”- „отлична” за 

срок от пет години; 

3.4. за практическо 

обучение (учебна практика 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; 

3.5. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Акушерство и гинекология и 

Неонатология – „отлична” за срок 

от пет години. 

3.6. за следдипломно 

обучение за лица с образователно-



квалификационна степен 

„бакалавър” или „професионален 

бакалавър” от професионално 

направление „Здравни грижи” за 

придобиване на специалност: 

Анестезиология и интензивни 

грижи (за медицински сестри и 

акушерки), Операционна и 

превързочна техника (за 

медицински сестри и акушерки) -  

„отлична” за срок от пет години. 
458.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПОПОВО, 

ЕООД, 

Гр.Попово, 

Заповед № РД 01-663/24.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На АГ отделение  

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „ добра” за 

срок от три години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

 



срок от пет години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години. 

459.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

ТОПОЛОВГРАД, ЕООД, 

гр.Тополовград, 

Заповед № РД 01-664/24.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три  години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

На АГО акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

460.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОРЯХОВО, 

ЕООД, гр.Оряхово, 

Заповед № РД 01-665/24.07.2008 г. 

Средна за срок от две години На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три  години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

 



На Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

На АГО акредитационна 

оценка  „средна” за срок от две години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На ОАИЛ акредитационна 

оценка „лоша” за срок от 1 година; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На ОФТР акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

На Централна 

стерилизационна акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На АСБ  акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

На Аптека акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години. 

461.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА 

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ, ЕООД, 

гр.Сливен, 

Заповед № РД 01-666/24.07.2008 г. 

Средна за срок от две години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три  години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Пневмофтизиатрично 

отделение акредитационна оценка  

„средна” за срок от две години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години. 

 



462.СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МИКРОЛАБ”, ООД, гр.Дупница, 

Заповед № РД 01-673/31.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

463.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

ПИРДОП, ЕООД, гр.Пирдоп, 

Заповед № РД 01-675/31.07.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

464.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ПО 

КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – 

СТАРА ЗАГОРА, ЕООД, гр.Ст.Загора, 

Заповед № РД 01-676/31.07.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Вирусологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

465.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СИМВОЛ НА 

НАДЕЖДАТА, ЕООД, гр.Гоце Делчев, 

Заповед № РД 01-677/31.07.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Образна диагностика  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

466.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЕСКУЛАП”, 

ООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-679/31.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Отделение по хирургия със 

сектор по анестезия и интензивно 

лечение акредитационна оценка „добра” 

за срок от три  години; 

Звено за административни, 

стопански и обслужващи дейности 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години. 

 

467.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА Много добра за срок от четири На Неврологично отделение    



ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕРВНИ 

БОЛЕСТИ „СВЕТИ ГЕОРГИ”, ЕООД, 

Гр.Монтана, 

Заповед № РД 01-680/31.07.2008 г. 

години акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На ОФТР акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

468.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР 

„ХАСКОВО”, ЕООД, гр.Хасково, 

Заповед № РД 01-681/31.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Пулмологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Стерилизационна 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

469.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВНЯ, 

ЕООД, 

Гр.Девня, 

Заповед № РД 01-684/31.07.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Детско отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Неврологично отделение 

 



акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На ОФРМ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „мн.добра” за 

срок от четири години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години. 

470.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СРЕДЕЦ, 

ЕООД,Гр.Средец, 

Заповед № РД 01-685/31.07.2008 г. 

Добра за срок от три години На Хирургично отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „мн.добра” за 

срок от четири години; 

На Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Звено за централна 

стерилизация акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

 



оценка „много добра” за срок от 

четири години. 

471.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р 

БОЖИДАР 

СЛАВЧЕВ”,ЕООД,гр.София, 

Заповед № РД 01-710/25.08.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

472.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – 

КЪРДЖАЛИ, ООД, гр.Кърджали, 

Заповед № РД 01-711/25.08.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Сектор по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

На Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Сектор по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „ добра” за 

срок от три години; 

 

 

473.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

НЕВРОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН 

РИЛСКИ”, ООД, гр.Стара Загора, 

Заповед № РД 01-712/25.08.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Неврологично отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

 

474.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ.Д-Р 

В. ЦОНЧЕВ”, ЕООД, гр.Котел, 

Заповед № РД 01-713/25.08.2008 г. 

Добра за срок от три години На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На Пулмологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Гастроентерологично 

отделение акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

 



На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от 

четири години. 

475.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН, 

ЕООД, Гр.Девин, 

Заповед № РД 01-714/25.08.2008 г. 

Средна за срок от две години На МДЛ – клинична  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На МДЛ по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„средна” за срок от две години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „лоша” за срок 

от една година; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Административно-

стопански блоки акредитационна 

оценка „средна” за срок от две години. 

 

476.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – 

ИВАЙЛОВГРАД, ЕООД, 

Гр.Ивайловград 

Средна за срок от две години На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две  години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

 



На Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „средна” за срок от две години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „лоша” за срок 

от една година. 

477.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ФЕМИНА”, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-716/25.08.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

478.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ПЕРНИК, 

ЕООД, гр.Перник, 

Заповед № РД 01-717/25.08.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Първо фтизиатрично 

отделение  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

На Второ пулмонологично 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

479.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПЕТКА 

БЪЛГАРСКА”,ЕООД, гр.Нова Загора, 

Заповед № РД 01-718/25.08.2008 г. 

Добра за срок от три години Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

 



Детско отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

Първо вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

Второ вътрешно отделение с 

интензивен сектор акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

Неврологично отделение с 

интензивен сектор акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

Инфекциозно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

Хирургично отделение със 

сектори урология и анестезиология и 

интензивно лечение акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години; 

АГО акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

ФТР акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Административно-стопански 

блок акредитационна оценка  „много 

добра” за срок от четири години; 

Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

480.СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

Добра за срок от три години На Хирургично отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

 



АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ВАЛЕМ”, 

ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-720/25.08.2008 г. 

от три  години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „ добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

481.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО 

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ, ЕООД, 

СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-737/03.09.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

482.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„БЕКЕРЕЛ”,ООД,гр.Кюстендил, 

Заповед № РД 01-740/03.09.2008 г. 

Добра за срок от три години   

483.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„САНУС”,ЕООД,гр.Враца, 

Заповед № РД 01-741/03.09.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

484.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ЦИТОЛАБ”,ЕООД, 

Гр.Благоевград, 

Заповед № РД 01-742/03.09.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

485.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН”,ООД, гр.Стара 

Загора, 

Заповед № РД 01-744/03.09.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

486.СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ, 

ООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-745/03.09.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

487.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР, 

ЕООД, гр.Благоевград 

Заповед № РД 01-746/03.09.2008 г. 

Добра за срок от три години На Кожно-венерологично 

отделение  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

На Серологична с 

микологична лаборатория 

 



акредитационна оценка „средна” за 

срок от две години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години. 

488.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

ТОКУДА, 

АД, гр.София, 

Заповед № РД 01-747/03.09.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Лаборатория по 

микробиология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Лаборатория по 

цитоморфологична диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Кабинети по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Кабинети по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

489.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

КАЗАНЛЪК, ООД, гр.Казанлък, 

Заповед № РД 01-748/03.09.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири години 

 

490.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН”,ЕООД, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-749-03.09.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години 

 

491.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС 

СТАЦИОНАР СОФИЯ-ГРАД, ООД, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-750/03.09.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

492.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ 

БОЛЕСТИ „ЗРЕНИЕ”,ООД,гр.София, 

Заповед № РД 01-757/29.09.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Очно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1. практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 



стаж) на студенти по професионално 

направление „медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър”  – „отлична” са срок 

от 5 години; 

3.2. 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 5 години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Очни болести, Обща 

медицина – „отлична” за срок от 5 

години. 

493.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ 

БОЛЕСТИ „ПРОФ.ИВАН 

КИРОВ”,ЕАД, гр.София, 

Заповед № РД 01-759/29.09.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добра за срок от три години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На МДЛ-клинична  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

На МДЛ-микробиологична 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На МДЛ-паразитологична 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На МДЛ по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Отделение за остри 

вирусни хепатити акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Отделение за болни със 

СПИН акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение за капкови, 

трансмисивни и невроинфекции 

акредитационна оценка „много добра” 

акредитационна оценка за практическо 

обучение, както следва: 

 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж)  на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от 5 

години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-96/27.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от 5 години 

за срок от четири години; 

На Отделение за чревни 

инфекции със сектор по паразитни и 

тропически болести акредитационна 

оценка  „много добра” за срок от четири 

години; 

На Първо детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Второ детско отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

 

 

 

 

Първо отделение за лечение на 

детски инфекциозни болести -   

„отлична” за срок от пет години; 

Второ отделение за лечение на 

детски инфекциозни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение за лечение на 

вирусни хепатити, чревни, 

паразитни/тропически болести  – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение за лечение на 

придобита имунна недостатъчност – 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър” 

по специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”, „инспектор по 

 рофессиона здраве” и „ рофессио”- 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Инфекциозни болести, 

Медицинска паразитология, Детски 

болести, Нервни болести, Обща 

медицина, Микробиология, 

Вирусология, Епидемиология на 

инфекциозните болести – „отлична” за 

срок от 5 години; 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 3.1. за практическо 

обучение (учебна практика и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” 

по специалност „медицина“ – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 



„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна 

диагностика – „много добра” за срок от 

четири години; 

Клинична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Микробиологична 

лаборатория – „отлична” за срок от пет 

години; 

Паразитологична лаборатория 

– „отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански 

блок – „отлична” за срок от пет 

години; 

Болнична аптека – „отлична” 

за срок от пет години; 

 

стаж)  на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по специалност 

„дентална медицина“ – „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „инспектор по обществено 

здраве”- „отлична” за срок от 5 години; 

3.5. за практическо обучение 

на студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„кинезитерапия” – „отлична” за срок 

от 5 години 

3.6. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Инфекциозни болести и 

Медицинска паразитология – 

„отлична” за срок от 5 години; 

494.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛОВЕЧ, 

ЕООД, гр.Ловеч, 

Заповед № РД 01-760/29.09.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

495.СПЕЦИАЛИЗИРАНА Много добра за срок от четири На Хирургично отделение   



ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ЙОАН 

РИЛСКИ”,ООД, гр.Ямбол, 

Заповед № РД 01-761/29.09.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-462/07.07.2009 г. 

години акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

На Сектор по ортопедия и 

травматология към отделение по 

хирургия акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

496.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III – 

СОФИЯ, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-766/29.09.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Медико-диагностична 

лаборатория  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

На Отделение за физиотерапия 

и рехабилитация акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

 

497.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ЕООД, 

гр.Годеч, 

Заповед № РД 01-767/29.09.2008 г. 

Средна за срок от две години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Вътрешно отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „средна” за срок от две години. 

 

498.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ВИТА”, 

Много добра за срок от четири 

години 

На Хирургично отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

 



ЕООД, Гр.София, 

Заповед № РД 01-771/01.10.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-72/11.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

срок от пет  години; 

На Отделение УНГ 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение ОТ 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Урологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АГ отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години. 

 

Отделение по хирургия  - 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по анестезиология 

и интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 



Отделение по урология – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Отделение по неонатология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по акушерство и 

гинекология с дейност по асистирана 

репродукция – „много добра” за срок 

от четири години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „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 – „много добра” за срок 

от четири години; 

Лаборатория по клинична 

патология – „отлична” за срок 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. 
499.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН”, ООД, 

гр.Плевен, 

Заповед № РД 01-772/01.10.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

500.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ЛОМ, 

ЕООД, гр.Лом, 

Заповед № РД 01-773/01.10.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Звено по физиотерапия и 

рехабилитация  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири  

години; 

 



На Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

501.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ПУЛС”,АД, гр.Благоевград, 

Заповед № РД 01-774/01.10.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Образна диагностика  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

Заповед № РД 01-20/26.01.2010 г.  На Лаборатория по клинична 

потология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

 

502.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПУЛС”, АД, 

Гр.Благоевград, 

Заповед № РД 01-775/01.10.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-40/13.02.2013 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

На Ортопедия и травматология 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години. 

 

Отделение по кардиология - „отлична” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 



за срок от пет години; 

Отделение по неврология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по очни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Централна стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години. 

 

практическо обучение, както следва: 

3.1. 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; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 

специалностите „рентгенов лаборант” 

и „рехабилитатор” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Кардиология, 

Гастроентерология, Нервни болести, 

Образна диагностика, Ортопедия и 

травматология, Очни болести, 

Хирургия – „отлична” за срок от пет 

години; 

           3.5. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по професионално направление 

„Здравни грижи” за придобиване на 



специалност „Операционна и 

превързочна техника” (за медицински 

сестри и акушерки) -  „отлична” за срок 

от пет години. 

503.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР, ЕООД, 

гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-776/01.10.2008 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „средна” за 

срок от две  години; 

Клинична патология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

І-во вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

ІІ-ро вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

ІІІ-то вътрешно отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

Радиологично отделение 

акредитационна оценка „ добра” за срок 

от три години; 

Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

Дерматологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

Отделение по хирургия със 

сектор по анестезиология и интензивно 

лечение акредитационна оценка „много 

добра” за срок от четири години; 

АСБ акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Аптека акредитационна 

 



оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

504.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ХИРОН”,ООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-804/16.10.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

505.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЗДРАВЕ-2000”, ООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-805/16.10.2008 г. 

Добра за срок от три години   

506.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МЕДИЛАБ”,ООД, гр.Благоевград, 

Заповед № РД 01-806/16.10.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години 

 

507.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 28-

СОФИЯ, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-807/16.10.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години. 

 

508.СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

РАЛЧОВСКИ, ЕООД, гр.Враца, 

Заповед № РД 01-809/16.10.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На очно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

509.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АСТРА 

МЕДИКА”, ООД, гр.Монтана, 

Заповед № РД 01-810/16.10.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години 

 

510.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР 

СОФИЯ-ОБЛАСТ,ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-811/16.10.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Пулмологично отделение  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 



На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Аптека акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

511.ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА 

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

ЗИНВЕСТ-К,ООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-812/16.10.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-128/0.05.2012 г. 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-128/07.05.2012 г. 

 

Отлична за срок от пет години На Зинвест К – Пловдив  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Зинвест К – клон Стара 

Загора акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Зинвест К – клон Хасково 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Зинвест К клон Велико 

Търново акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от 5 години. 

В Заповед № РД-01-128 от 

07.05.2012 г., в т.І думите „на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност Клинична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години” се 

заменят с „както следва: 

1. за практическо обучение 



/учебна практика и преддипломен 

стаж/ на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър 

по…” по специалност „медицински 

лаборант” – „отлична” за срок от пет 

години; 

2. За следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност Клинична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години”. 

2. За направената поправка на 

очевидна фактическа грешка да се 

съобщи на „Германско-българска 

самостоятелна медико-диагностична 

лаборатория ЗИНВЕСТ-К” ООД, 

гр.Пловдив, Националната 

здравноосигурителна каса, Българския 

лекарски съюз, Българския 

зъболекарски съюз и съответната 

регионална здравна инспекция. 

Заповедта подлежи на 

обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния 

кодекс. 

512.АМБУЛАТОРИЯ-МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

„СВ.ПЕТКА”,ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-813/16.10.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

513.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ВИЗУС”,ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-814/16.10.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

514.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„Д-Р Н.НИКОЛОВ”,ЕООД, гр.Перник, 

Заповед № РД 01-815/16.10.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

515.СПЕЦИАЛИЗИРАНА Много добра за срок от четири На Хирургично отделение   



ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АВИЦЕНА”, 

ООД, гр.Стара Загора, 

Заповед № РД 01-816/16.10.2008 г. 

години акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

516.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ БЕЗ СТАЦИОНАР, 

ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-817/16.10.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години 

 

517.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.ЕКАТЕРИНА”, ЕООД, 

гр.Пазарджик, 

Заповед № РД 01-818/16.10.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири години 

 

518.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„БИОСАНА-ЮГ”,ЕООД,гр.Русе, 

Заповед № РД 01-819/16.10.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

519.СОНЕЛ ФАРМА – МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР, ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-872/18.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

520.АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„КИСЬОВИ-ВАРНА”,ООД, гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-873/18.11.2008 г. 

Добра за срок от три години   

521.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

ФАРМАЛАТ, ООД, гр.ДУПНИЦА, 

Заповед № РД 01-874/18.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години 

 

522.АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

ВАСИЛИКО МЦ, ООД, гр.ЦАРЕВО, 

Заповед № РД 01-876/18.11.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Отделение по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

На Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

523.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗНА 

ДИАГНОСТИКА „ДИАМЕД”, ООД, 

Отлична за срок от пет години   



Гр.Варна, 

Заповед № РД 01-877/18.11.2008 г. 

524.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ЛАБДИАГНОСТИКА-99”, СД, 

гр.Перник, 

Заповед № РД 01-879/18.11.2008 г. 

Добра за срок от три години   

525.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- 

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

”МЕДИКА 2000”, ООД, гр.Ловеч, 

Заповед № РД 01-880/18.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

526.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- 

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МЕДИЛАБ”, ЕООД, гр.Монтана, 

Заповед № РД 01-881/18.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

527.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- 

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ЛАЙТ”, ООД, гр.Плевен, 

Заповед № РД 01-882/18.11.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

528.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- 

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ І – 

ИСПЕРИХ,ЕООД, гр.Исперих, 

Заповед № РД 01-883/18.11.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

529.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І, ЕООД, 

Гр.Омуртаг, 

Заповед № РД 01-884/18.11.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Сектор по физиотерапия и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години 

 

530.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р 

ПЪРВОВА – ОЧНА АМБУЛАТОРИЯ, 

ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-885/18.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

531.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ХИПОКРАТ”,ООД, гр.ДУПНИЦА, 

Заповед № РД 01-888/18.11.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

532.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ЗДРАВЕ-99”, ООД, гр.Русе, 

Заповед № РД 01-889/18.11.2008 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  



533.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- 

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„РАДИОМЕД”, ЕООД, гр.Монтана, 

Заповед № РД 01-890/18.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

534.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„АВИЦЕНА”,ЕООД, гр.Кърджали, 

Заповед № РД 01-891/18.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

535.ДКЦ”СВ.ИВАН РИЛСКИ”-

АСПАРУХОВО,ВАРНА, ЕООД, 

Заповед № РД 01-892/18.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Сектор по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет  години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Физикална терапия и 

рехабилитация акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

 

536.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ БОТЕВГРАД,ООД, 

Гр.Ботевград, 

Заповед № РД 01-902/28.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години   

537.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ДИАПРО”, ЕООД, 

Гр.София, 

Заповед № РД 01-903/28.11.2008 г. 

Добра за срок от три години   

538.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І 

ЗЛАТИЦА,ЕООД,гр.Златица, 

Заповед № РД 01-904/28.11.2008 г. 

Добра за срок от три години   

539.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВ. 

ГЕОРГИ”,ЕООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-905/28.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

540.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

СТАРА ЗАГОРА,ЕООД, гр.Стара 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

 



Загора, 

Заповед № РД 01-906/28.11.2008 г. 

за срок от четири години 

541.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-907/28.11.2008 г. 

Добра за срок от три години На Очно отделение 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години. 

 

542.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР, 

ЕООД, гр.Русе, 

Заповед № РД 01-908/28.11.2008 г. 

Отлична за срок от пет години На Кожно отделение  

акредитационна оценка „отлична” 

за срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” и „акушерка” – 

„много добра” за срок от 4 години; 

3.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Кожни и венерически 

болести и Детски болести – „много 

добра” за срок от 4 

години.Микробиологична лаборатория  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три  години; 

543.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

“ЛОЗЕНЕЦ”,ООД,гр.София, 

Заповед № РД 01-13/21.01.2009 г 

Отлична за срок от пет години   

544.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ВЯРА”, 

ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-01-11/21.01.2009 г. 

 

Заповед № РД 01-65/11.04.2013 г. 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

  

545.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„НИАМЕД”,ЕООД,гр.Стара Загора, 

Заповед № РД 01-10/21.01.2009 г. 

Отлична за срок от пет години на Образна диагностика  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

 

546.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- Много добра за срок от четири   



ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„САНА”,ЕООД,гр.София, 

Заповед № РД 01-09/21.01.2009 г. 

години 

547.РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО 

ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ-

ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-07/21.01.2009 г. 

Отлична за срок от пет години  Акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

- За практическо обучение /учебна 

практика и преддипломен стаж/ на 

студенти по професионално 

направление «Здравни грижи» на 

образователно-квалификационна 

степен « рофессионален бакалавър по 

…» по специалността «медицински 

лаборант» - «много добра» за срок от 

четири години; 

- За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност «трансфузионна 

хематология – «много добра» за срок 

от четири години. 

 

548.СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„СТАНДАРТ-С”,ЕООД,гр.Велико 

Търново, 

Заповед № РД 01-06/21.01.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

549.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „МИКРО-2”,ООД, 

гр.Кърджали, 

Заповед № РД 01-05/21.01.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

 

550.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ – ВИЗУС,ЕООД,гр.Горна 

Оряховица, 

Заповед № РД 01-04/21.01.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

551.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-

СМОЛЯН,ЕООД,гр.Смолян, 

Заповед № РД 01-71/13.02.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

 



„добра” за срок от три години; 

На Пневмофтизиатрично 

отделение акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Кабинет по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години. 

552.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-

ПАЗАРДЖИК,ЕООД,гр.Пазарджик, 

Заповед № РД 01-70/13.02.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Микробиологична 

лаборатория  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Кабинет по Образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „много добра” за срок от 

четири години; 

 

553.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-

ХАСКОВО,ЕООД,гр.Хасково, 

Заповед № РД 01-69/13.02.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Кожно-венерологично 

отделение  акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Серологична с 

микологична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

554.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„СИАС”,ЕООД,гр.Габрово, 

Заповед № РД 01-68/13.02.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Образна диагностика  

акредитационна оценка  „отлична” за 

 



срок от пет години; 

На Сектор физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

555.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.ИВАН РИЛСКИ”, ЕООД, 

гр.Дупница, 

Заповед № РД 01-67/13.02.2009 г. 

Добра за срок от три години На Отделение по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На МДЛ Клинична 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На МДЛ Микробиологична 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години. 

 

556.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„МЛАДОСТ-ВАРНА”, ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-66/13.02.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

557.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Х.ДИМИТЪР”, ООД, гр.Сливен, 

Заповед № РД 01-63/13.02.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Микробиологична 

лаборатория  акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Паразитологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Виросологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Отделение за образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Кардиологично отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Гастроентерологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по вътрешни 

болести, пневмология, нефрология и 

ендокринология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Неонатологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Неврологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по очни болести 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по УНГ 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На ОАИЛ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Акушерогинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-100/06.10.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-232/11.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

На Урологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кардиологично отделение  - „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по неврология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по неонатология – 

„отлична” за срок от пет години; 

ОАИЛ – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по акушерство и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За практическо обучение 

(преддипломен стаж) на студенти от 

професионално направление „Здравни 

грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

по специалностите „медицинска 

сестра” и „акушерка” – „много добра” 

за срок от 4 години; 

За следдипломно обучение на 

магистър-лекари за придобиване на 

специалност: „Акушерство и 

гинекология“, „Анестезиология и 

интензивно лечение“, 

„Гастроентерология“, „Кардиология“, 

„Нервни болести“, „Ушно-носно-

гърлени болести“ и „Хирургия“ – 

оценка „много добра” за срок от 4 

години. 

 

 

805.�. акредитационна 

оценка за 

практическо 

обучение на 

магистър-

лекари за 

придобиване на 

специалност:  

Клинична 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гинекология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Хирургично отделение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по ушно носни гърлени 

болести – „много добра” за срок от 

четири години; 

Отделение по очни болести – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по ревматология – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична патология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по диализно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Ценрална стерилизационна – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

 

лаборатория, 

Микробиология

, Образна 

диагностика и 

Очни болести – 

оценка 

„отлична” за 

срок от пет 

години 

 

558.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„ЕСКУЛАП”, ООД, гр.Пазарджик, 

Отлична за срок от пет години На Хирургично отделение  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 



Заповед № РД 01-62/13.02.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-85/05.03.2010 г. 

На Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по урология 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На УНГ отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Болнична стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години 

 

На Вътрешно отделение – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Гинекологично отделение – 

„добра” за срок от три години. 

559.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ДИЛАБ”,ООД,гр.Оряхово, 

Заповед № РД 01-60/13.02.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

560.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„АСКЛЕПИЙ”,ООД,гр.Дупница, 

Заповед № РД 01-59/13.02.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

561.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.АННА”,ЕООД,гр.Варна, 

Заповед № РД 01-58/13.02.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

562.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 „Д-Р 

ЦАКО ГОРАНОВ”,ЕООД,гр.Тетевен, 

Заповед № РД 01-57/13.02.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

563.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН”,ООД, 

Добра за срок от три години   



гр.Сандански, 

Заповед № РД 01-135/10.03.2009 г. 

564.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЛИТОС”, ООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-136/10.03.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Структура по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

565.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„САЛУС”, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-137/10.03.2009 г. 

Добра за срок от три години   

566.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ХЕМАЛАБ-2003”, 

ЕООД, гр.София 

Заповед № РД 01-138/10.03.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

567.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИПОГАРД”, ООД, 

Гр.София, 

Заповед № РД 01-139/10.03.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

568.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС 

СТАЦИОНАР „Д-Р П.СТАНЧЕВ”, 

ЕООД, гр.Добрич, 

Заповед № РД 01-140/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Мъжко отделение  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Женско отделение 

акредитационна оценка   „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение за гранични 

състояния с дневен стационар 

акредитационна оценка   „отлична” за 

срок от пет години; 

На ДКБ акредитационна 

оценка   „отлична” за срок от пет 

години; 

На АСБ акредитационна 

оценка   „отлична” за срок от пет 

години. 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Психиатрия – „много 

добра” за срок от 4 години. 

3.2. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „ рофессионален бакалавър по 

…” от професионално направление 

„Здравни грижи” за придобиване на 

специалност Психиатрична сестра -  

„много добра” за срок от 4 години. 

 

569.ДИАНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

СЛИВЕН, ООД, гр.Сливен, 

Заповед № РД 01-141/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

570.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МЕДИКА – Д-Р 

Много добра за срок от четири 

години 

  



КАРАМЕЛСКИ”,ООД, гр.Велико 

Търново, 

Заповед № РД 01-142/10.03.2009 г. 

571.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„СВ.СОФИЯ”, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-143/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

572.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЛАЙФ 

ХОСПИТАЛ”, ЕООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-145/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Структура по образна 

диагностика  акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка   „отлична” за 

срок от пет години; 

На Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка   

„отлична” за срок от пет години; 

 

573.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р 

ТЕОДОСИ ВИТАНОВ”, ЕООД, 

гр.Трявна, 

Заповед № РД 01-146/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Медико-диагностична 

лаборатория по образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

574.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НОВ 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”, ЕООД, 

гр.Враца, 

Заповед № РД 01-147/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Вирусологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Структура по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

575.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VI 

РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”, ЕООД, 

гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-148/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от петгодини На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Рентгенова лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

576.ПЪРВИ ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР 

ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ БЕЗ СТАЦИОНАР, 

ООД, гр.София-град, 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири  години; 

На Микробиологична 

 



Заповед № РД 01-150/10.03.2009 г. лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години.; 

577.АСМП МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.ИВАН РИЛСКИ”,ООД, гр.Шумен, 

Заповед № РД 01-151/10.03.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

578.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ПОЛИМЕД”,АД,гр.София, 

Заповед № РД 01-152/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет  години; 

На Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Звено за образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

579.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ – Д-Р ТАСКОВ, ЕООД, 

гр.Търговище, 

Заповед № РД 01-153/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

580.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1, ЕООД, 

Гр.Сливница, 

Заповед № РД 01-156/10.03.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

581.АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ – МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН 

ЦЕНТЪР „КАСПЕЛА”,ЕООД, 

гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-157/10.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Рентгенова лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

582.ДИАГНОСТИЧНО- Отлична за срок от пет години На Кабинет по образна  



КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1, ЕООД, 

Гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-158/10.03.2009 г 

диагностика  акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Отделение по физикална 

терапия и рехабилитация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 
583.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„СВ.ВРАЧ И СВ.СВ.КУЗМА И 

ДАМЯН”, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-197/25.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Структура по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

584.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА”, ООД, 

гр.Поморие, 

Заповед № РД 01-199/25.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

585.СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

Д-Р ТАСКОВ, ООД, гр.Търговище, 

Заповед № РД 01-202/25.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Отделение по очни болести  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

 

586.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2-

ПЛЕВЕН,ЕООД,гр.Плевен, 

Заповед № РД 01-203/25.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На МДЛ по медицинска 

паразитологи  акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На МДЛ по клинична 

микробиология акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Медико-диагностична 

морфологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 



На Медико-диагностична 

клинична лаборатория акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

На Медико-диагностична 

имунохематологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На МДЛ по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Сектор по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

587.РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО 

ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ, 

гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-204/25.03.2009 г. 

Отлична за срок от пет години  3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както 

следва: 

 

2.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър по 

…” по специалността „медицински 

лаборант” – „много добра” за срок от 4 

години; 

2.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Трансфузионна 

хематология  – „много добра” за 4 

години. 

588.АМБУЛАТОРИЯ – 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БРАТЯ 

ТОДОРОВИ”, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-205/25.03.2009 г. 

 

„ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

Много добра за срок от четири 

години 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

  



БРАТЯ ТОДОРОВИ“,ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-141/24.07.2013г. 

589.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ЛИЛИЯ”, ООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-253/10.04.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

590.НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-251/10.04.2009 

Отлична за срок от пет години  4. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както 

следва: 

 
2.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

2.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър по 

…” по специалността „медицински 

лаборант” – „отлична” за срок от 5 

години; 

2.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Трансфузионна 

хематология  – „отлична” за 5 години. 

591.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗДРАВЕ-

ВЕЛИНГРАД,ЕООД,гр.Велинград, 

Заповед № РД 01-248/10.04.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

 



„отлична” за срок от пет години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

592.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

БИОТЕСТ, ЕООД, гр.Русе, 

Заповед № РД 01-276/16.04.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

593.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

ДИМОВА ЛАБ, ЕООД, гр.Русе, 

Заповед № РД 01-275/16.04.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

594.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„ГУРГУЛЯТ”, АД, гр.София, 

Заповед № РД 01-274/16.04.2009 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „ добра” за срок 

от три години; 

На Структура по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години. 

 

595.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „САНУС 

2000”, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-273/16.04.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

596.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР, ЕООД, 

Гр.Велико Търново, 

Заповед № РД 01-270/16.04.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

597.ИН ВИТРО-АГ МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР ДИМИТРОВ,ЕООД,гр.София 

Заповед № РД 01-269/16.04.2009 г. 

Заповед № РД 01-140/16.05.2012 г. 

Добра за срок от три години 

 

 

Отлична за срок от пет години 

  

598.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

КАРДИОЛОГИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 

Отлична за срок от пет години Кардиологично отделение с 

интензивен и ангиографски сектор 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



ЕАД, гр.Велико Търново, 

Заповед № РД 01-268/16.04.2009 г. 

срок от пет години. 

599.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

КАРДИОЛОГИЯ-ЯМБОЛ, ЕАД, 

гр.Ямбол, 

Заповед № РД 01-267/16.04.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Кардиологично отделение с 

интензивен сектор  акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Административно-стопански 

блок акредитационна оценка „отлична” 

за срок от пет години; 

5. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както 

следва: 

 
3.1. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Кардиология – „много 

добра” за срок от 4 години; 

600.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„РЕПРОБИОМЕД”,ООД,гр.София, 

Заповед № РД 01-337/15.05.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

601.ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА МДЦ, 

ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-335/15.05.2009 г. 

Отлична за срок от пет години на МДЛ по клинична микробиология  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

  на МДЛ по клинична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години. 

 

602.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 

ГАБРОВО,ЕООД,гр.Габрово, 

Заповед № РД 01-334/15.05.2009 г. 

Отлична за срок от пет години на Образна диагностика  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

  на ОФРМ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

  на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

  на Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

  на Лаборатория по клинична 

патология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

  на Паразитологична 

лаборатория акредитационна оценка  

 



„добра” за срок от три години. 

 

603.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ПО 

КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-

ВРАЦА,ЕООД,гр.Враца, 

Заповед № РД 01-333/15.05.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Кожно-венерологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

  на Серологична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

  на Аптека акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

  на АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години. 

 

604.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-САПАРЕВА 

БАНЯ,АД,гр.Сапарева баня 

Добра за срок от три години на Неврологично отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

  на ОФРМ акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

  на АСБ акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

 

605.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„ТРИМОНЦИУМ”,ООД,гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-331/15.05.2009 г. 

Добра за срок от три години на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Очно отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ отделение акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на ОАИЛ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Лаборатория по обща и 

клинична патология акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на АСБ акредитационна оценка 

 



„отлична” за срок от пет години. 

606.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„ЗДРАВЕ”,ООД,гр.Пазарджик 

/Медицинска структура „Пълмед-

Пловдив”/ 

 На Кардиологично отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Гастроентерологично 

отделение акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Вътрешно отделение  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Детско отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение ортопедия и 

травматология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

 На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години; 

 

607.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-

СОФИЯ,ЕАД, гр.София, 

Заповед № РД 01-328/15.05.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клиника по хематология  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по клинична 

хематология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение за трансплантация 

на хемопоетични стволови клетки 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение по химиотерапия, 

хемотерапия и наследствени 

заболявания на кръвта акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Лаборатория по трансфузионна 

хематология акредитационна оценка 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 



„отлична” за срок от пет години; 

На Лаборатория „Нуклеарно-

медицинска диагностика” 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Лаборатория по цитогенетика и 

молекулярна биология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Лаборатория по микробиология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Лаборатория по хемопатология 

и имунология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Направление за имунологична 

диагностика на хематологичните 

заболявания /вкл.сектор по 

имунохимия, флоуцитометрия/ 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Направление за 

хистопатологична и цитологична 

диагностика на хематологичните 

заболявания /вкл. На Цитопатология, 

хистопатология, цитохимия, 

имунохистохимия/ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На  АСБ акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър” 

по специалностите „медицински 

лаборант”, „помощник-фармацевт” – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.5. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Клинична лаборатория, 

Клинична хематология, Трансфузионна 

хематология, Медицинска генетика, 

както и модули или раздели от 

специалности, включващи обучение 

свързано с цитираните специалности – 

„отлична” за срок от 5 години; 

 

608.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА Отлична за срок от пет години На Онкологично отделение  3. акредитационна оценка за 



ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ-СОФИЯ, ЕООД, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-323/15.05.2009 г. 

акредитационна оценка  „ отлична” за 

срок от пет години; 

На Хематологично отделение /със 

сектор за трансплантация на стволови 

клетки/ акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” – „отлична” за срок 

от 5 години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Детска клинична 

хематология и онкология, Детски 

болести – „отлична” за срок от 5 

години; 
609.РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО 

ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ 

– СТАРА ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-382/03.06.2009 г. 

Отлична за срок от пет години  2. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

2.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „ рофессионален бакалавър по 

…” по специалността „медицински 

лаборант” – „много добра” за срок от 4 

години; 

2.2. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Трансфузионна 

хематология  – „много добра” за 4 

години. 



610.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН”,ООД, 

гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-383/03.06.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години 

 

611.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ПО УШНО-НОСНО ГЪРЛЕНИ 

БОЛЕСТИ „СВ.СВ.КОЗМА И 

ДАМЯН”,ООД, гр.Пловдив 

Заповед № РД 01-384/03.06.2009 г. 

Добра за срок от три години На Отделение УНГ със сектор 

„Анестезия”  акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Структура „Образна 

диагностика” акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На МДЛ по Патохистология  

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На МДЛ по Микробиология 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

 

612.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – 

КЮСТЕНДИЛ, ЕООД, гр.Кюстендил, 

Заповед № РД 01-386/03.06.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

613.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-

ПЛОВДИВ, ЕООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-388/03.06.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Патохистологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Кожно-венерологично 

отделение акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

 

614.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

Отлична за срок от пет години На Отделение по АГ 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



„СВ.ЛАЗАР”, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-407/12.06.2009 г. 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-467/07.07.2009 г. 

срок от пет години. 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Аптека акредитационна 

оценка  „добра” за срок от три години. 

На Сектор за асистирани 

репродуктивни технологии 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 
615.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„ЕКВИТА”,ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-405/12.06.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

616.АМЦСМП „МАЙЧИН ДОМ”, 

ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-404/12.06.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

617.МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР 

ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР, ЕООД, гр.Враца, 

Заповед № РД 01-444/30.06.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Отделение лекарствено 

лечение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Хирургично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Онкодерматологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Радиологично отделение 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Отделение за палиативни 

грижи акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Урологично отделение 

 



акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по нуклеарна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Административно-

стопански блок акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по 

гастроентерология акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години; 

На ОМО и РРР 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Лаборатория по клинична 

дозиметрия и лъчезащита 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

618.ИН ВИТРО МЦ АФРОДИТА, ООД, 

Гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-402/12.06.2009 г. 

 

Заповед № РД 01-131/07.05.2012 г. 

Добра за срок от три години 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

  

619.МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР 

ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР, ЕООД, 

гр.В.ТЪРНОВО, 

Заповед № РД 01-437/29.06.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по клинична 

патология акредитационна оценка  

 



„много добра” за срок от четири 

години; 

на Отделение по нуклеарна 

медицина акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Химиотерапевтично отделение 

с хематологичен сектор акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

на Радиологично отделение 

акредитационна оценка  

акредитационна оценка  „отлична”за 

срок от пет години; 

на Хирургично отделение с 

коремен, гръден и урологичен сектор 

акредитационна оценка  „отличен” за 

срок от пет години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на ОАИЛ акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Болнична аптека 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години. 

620.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-

ПЛЕВЕН, ЕООД, гр.ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-456/07.07.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Структура по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

 

621.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НОВУМ, 

ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-457/07.07.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

622.АМЦСМП ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР „СВ.НИКОЛАЙ 

Отлична за срок от пет години   



ЧУДОТВОРЕЦ”, ЕООД, гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-458/07.07.2009 г. 

623.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС 

СТАЦИОНАР, ЕООД, гр.ВРАЦА, 

Заповед № РД 01-461/07.07.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Мъжко отделение  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Женско отделение 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Отделение за рехабилитация с 

дневен стационар акредитационна 

оценка „много добра” за срок от четири 

години; 

На Болнична аптека 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На АСБ – „отлична” за срок от пет 

години; 

 

624.СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ВИЖЪН”, ООД, гр.РУСЕ, 

Заповед № РД 01-463/07.07.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

625.СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„СКЕНДИАГНОСТИК”, ООД, 

гр.РУСЕ, 

Заповед № РД 01-464/07.07.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

626.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ИМУНОХЕМ”, ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-469/07.07.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

627.ПРЕВЕНЦИЯ-2000-МЦДМП, ООД, 

Гр.СТАРА ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-519/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

628.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

ЧИРПАН, ООД, гр.ЧИРПАН, 

Заповед № РД 01-520/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

629.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„МЕДБИО ПЛЮС”,АД,гр.ГАБРОВО, 

Заповед № РД 01-521/17.08.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  



630.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 

ПЕРНИК, ЕООД, гр.ПЕРНИК, 

Заповед № РД 01-522/17.08.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 

631.МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР 

ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР-ХАСКОВО, ЕООД, 

Гр.ХАСКОВО, 

Заповед № РД 01-524/17.08.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Кабинет „образна диагностика”  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Патохистологична и 

цитологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Химиотерапевтично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Лъчетерапевтично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Хирургично отделение с 

интензивни легла акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години; 

на Гинекологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на АСБ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

632.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-

СТАРА ЗАГОРА, ЕООД, гр.СТАРА 

ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-525/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години на Фтизиатрично отделение  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Пулмологично отделение 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Сектор по образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за 

 



срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Звено за стерилизация 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

633.НАЦИОНАЛЕН ОНКОЛОГИЧЕН 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, ЕООД, 

гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-526/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

634.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ИМУНОХЕМ 77”, ООД, гр.ЛОВЕЧ, 

Заповед № РД 01-527/17.08.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

635.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ВАЛЖАН”, ЕООД, 

Гр.СТАРА ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-528/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

636.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БОРА”, 

ЕООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-529/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

637.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРЕТА 

ПОЛИКЛИНИКА, ЕООД, гр.СТАРА 

ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-531/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

 

638.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ТЕХНОБИОС”, ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-532/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

639.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА, 

Добра за срок от три години на Вътрешно отделение  

акредитационна оценка  „добра” за срок 

 



ЕООД, гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-533/17.08.2009 г. 

от три години; 

на Неврологично отделение 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Хирургично отделение 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на Урология акредитационна 

оценка  „средна” за срок от две години; 

на Отделение по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

на ОФРМ акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на АСБ акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години. 
640.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ХИПОКРАТ-Н”, ЕООД, 

гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-534/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

641.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЕВРОМЕД ЦЕНТЪР”, ООД, 

гр.АСЕНОВГРАД, 

Заповед № РД 01-535/17.08.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

642.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ВИТА”, 

ООД, гр.ПАВЛИКЕНИ, 

Заповед № РД 01-538/19.08.2009 г. 

Добра за срок от три години   

643.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ОРТОМЕД”, ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-540/19.08.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Кабинет по физиотерапия, 

рехабилитация и ЛФК акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет години 

 

644.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

КАРДИОЛОГИЯ-ВАРНА, ЕООД, 

гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-576/23.09.2009 г. 

Отлична за срок от пет години на Кардиологично отделение  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Кардиология – „много 

добра” за срок от 4 години; 



645.ЕВРО-КЛИНИК-

ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР, ЕООД, 

гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-602/23.09.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години 

 

646.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРОЯН-

ЗДРАВЕ, ЕООД, гр.ТРОЯН, 

Заповед № РД 01-603/23.09.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години 

 

647.АМЦСМП „ТРАНСПОРТЕН 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”, ЕООД, 

гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-604/23.09.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Структура по образна 

диагностика  акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Структура по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

648.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„Д-Р ПИСАНЕЦ”, ООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-606/23.09.2009 г. 

Отлична за срок от пет години на Микробиологична лаборатория  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Вирусологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Паразитологична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Имунохематологична 

лаборатория акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Клинична патология 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

649.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„МЕДБИО ПЛЮС”, ЕООД, 

гр.ГАБРОВО, 

Много добра за срок от четири 

години 

  



Заповед № РД 01-607/23.09.2009 г. 

650.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

РАДОМИР, ЕООД, 

Заповед № РД 01-609/23.09.2009 

Много добра за срок от четири 

години 

  

651.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – 

ВЕЛИНГРАД,ЕООД, 

Заповед № РД 01-610/23.09.2009 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на МДЛ по клинична патология 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

652.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

ПЪРВОМАЙ, ЕООД, 

Заповед № РД 01-611/23.09.2009 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Сектор по образна диагностика 

акредитационна оценка  „добра” за 

срок от три години; 

на Сектор по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години. 

 

653.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ”,ЕООД, 

гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-612/23.09.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Физикална и рехабилитационна 

медицина акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години. 

 

654.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН 

РИЛСКИ”,ЕООД, гр.СТАРА ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-613/23.09.2009 г. 

Отлична за срок от пет години на Отделение по вътрешни 

болести  акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на УНГ отделение акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

 



на Отделение по съдова хирургия 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Хирургично отделение със 

САИЛ акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Акушеро-гинекологично 

отделение акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на МДЛ по обща и клинична 

патология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на АСБ акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

655.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„СВ.МАРИНА”,ЕООД,гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-615/23.09.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Лаборатория по клинична 

патология акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

на Вирусологична лаборатория 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен стаж) на 

студенти по професионално направление 

„Медицина” на образователно-

квалификационна степен „магистър” по 

учебната дисциплина: Обща медицина  – 

„отлична” за срок от 5 години; 

3.2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално направление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Паразитологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Сектор по физикална и 

рехабилитационна медицина 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

„Обществено здраве” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” и 

„магистър” по специалността „Управление 

на здравните грижи”- „отлична” за срок от 

5 години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен стаж) на 

студенти от професионално направление 

„Здравни грижи” на образователно-

квалификационна степен „бакалавър” по 

специалностите „медицинска сестра” и 

„акушерка” – „отлична” за срок от 5 

години; 

3.4. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен стаж) 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна степен 

„професионален бакалавър” по 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор”  - „отлична” за срок от 

5 години; 

656.МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЕКЗАРХ 

АНТИМ І”, ЕООД, гр.ВИДИН, 

Заповед № РД 01-761/29.10.2009 г. 

Средна за срок от две години на Хирургично отделение   

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Отделение по ортопедия и 

травматология акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

на Отделение по очни болести 

акредитационна оценка  „средна” за 

срок от две години; 

на Отделение по вътрешни 

болести акредитационна оценка „добра” 

за срок от три години; 

на Отделение по хемодиализа 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

 



на Отделение по „Образна 

диагностика” акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

на Аптека акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

на АСБ акредитационна оценка 

„средна” за срок от две години; 

на Стерилизация акредитационна 

оценка „добра” за срок от три години. 

657.АЛИТЕРА-МЕД-МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР, ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-762/29.10.2009 г. 

Добра за срок от три години   

658.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ЕКСРЕЙ-

САМОКОВ”, ЕООД, гр.САМОКОВ, 

Заповед № РД 01-764/29.10.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

659.ПЪРВА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, 

ООД, гр.ШУМЕН, 

Заповед № РД 01-765/29.10.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

660.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„МЕДИКА-ЕКСПЕРТ”, ЕООД, 

гр.РУСЕ, 

Заповед № РД 01-766/29.10.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

661.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.АННА”, ООД, гр.СТАРА ЗАГОРА, 

Заповед № РД 01-767/29.10.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

662.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЛИТОСТАР”, ЕООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-772/29.10.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

663.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР Х-

СОФИЯ, ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-773/29.10.2009 г. 

Добра за срок от три години на Клинична лаборатория   

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Структура по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

 



664.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„СВ.ИВАН РИЛСКИ”, ЕООД, гр.БЯЛА 

СЛАТИНА, 

Заповед № РД 01-1000/30.11.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

665.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЦАРИЦА ЙОАННА-ПРОВАДИЯ”, 

ООД, гр.ПРОВАДИЯ, 

Заповед № РД 01-1001/30.11.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория  

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Сектор по физикална и 

рехабилитационна медицина „много 

добра” за срок от четири години. 

 

666.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„АВРОРА”, ЕООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-1002/30.11.2009 г. 

Отлична за срок от пет години На Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години 

 

667.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ВИРУЛАБ”, ЕООД, гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-1003/30.11.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

668.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „НОВА-Д-Р 

МАРИАНА ГОСПОДИНОВА”, ЕООД, 

Гр.ЯМБОЛ, 

Заповед № РД 01-1005/30.11.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

669.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „МЕДИКА-2000”, 

ЕООД, гр.ЯМБОЛ, 

Заповед № РД 01-1006/30.11.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

670.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР «САНО» 

ООД, гр.СТАРА ЗАГОРА 

Заповед № РД 01-1007/30.11.2009 

Много добра за срок от четири 

години 

  

671.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС 

СТАЦИОНАР, ЕООД, гр.ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО, 

Заповед № РД 01-1009/30.11.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Консултативно диагностичен 

блок  акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Първо отделение за лечение 

на остри психози с тежка социална 

дисфункция-мъже акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Второ отделение за лечение 

на остри психози с тежка социална 

 



дисфункция-жени акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Трето отделение за лечение 

на зависимости и социална 

рехабилитация акредитационна оценка   

„отлична” за срок от пет години; 

На АСБ акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години. 

672.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

«ПОЛИМЕД», ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-1011/30.11.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-69/11.04.2013 г. 

Добра за срок от три години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

На Отделение по ортопедия и 

травматология със САИЛ и Сектор по 

физиотерапия и рехабилитация   

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по хирургия 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На Отделение по хирургия 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години; 

На АСБ акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години. 

 

Отделение по ортопедия и 

травматология  - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по анестезиология 

и интензивно лечение – „много добра” 

за срок от четири 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Ортопедия и травматология – 

„отлична” за срок от пет години. 
 



673.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

«ПЪЛМЕД», ООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-1062/23.12.2009 г. 

Отлична за срок от пет години на Клинична лаборатория   

акредитационна оценка   „отлична” за 

срок от пет години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на МДЛ по клинична патология 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

на Сектор „Физикална и 

рехабилитационна медицина” 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

674.НИМИМЕД-МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР, ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-1063/23.12.2009 г. 

Добра за срок от три години на Клинична лаборатория   

акредитационна оценка   „много добра” 

за срок от четири години; 

на Микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

 

 

675.ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 2 – СОФИЯ, 

ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-1064/23.12.2009 г. 

Отлична за срок от пет години   

676.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

«ЕКЗАРХ АНТИМ І», ЕООД, 

гр.ВИДИН, 

Заповед № РД 01-1066/23.12.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На  Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

677.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ «УНИДИАМЕД», 

ООД, гр.БЛАГОЕВГРАД, 

Заповед № РД 01-1068/23.12.2009 г. 

Добра за срок от три години   

678.МДКЛ «МЕДИКА ЛАБ», ЕООД, 

гр.ЛУКОВИТ, 

Заповед № РД 01-1069/23.12.2009  г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  



679.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ЕООД, 

гр.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, 

Заповед № РД 01-1070/23.12.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

680.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ «ХЕМА МЕДИКЪЛ», 

ООД, гр.МЕЗДРА, 

Заповед № РД 01-1071/30.12.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

681.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ЛАБ ДИА”, ЕООД, 

гр.ГАБРОВО, 

Заповед № РД 01-1072/30.12.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

682.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МЕДИЦЕЛ”, ЕООД, 

гр.АСЕНОВГРАД, 

Заповед № РД 01-1073/30.12.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

683.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІV-

ПЛОВДИВ, ЕООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-1074/30.12.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Физикална и рехабилитационна 

медицина акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

684.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР, ЕООД, 

гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, 

Заповед № РД 01-1075/30.12.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

на Образна диагностика 

акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години; 

 

685.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V 

ВАРНА – СВ.ЕКАТЕРИНА, ЕООД, 

гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-1076/30.12.2009 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

на Физикална и рехабилитационна 

медицина   акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

на Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

 



за срок от четири години; 

на Рентгенова лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

686.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„ФОКУС 5”, ЛЗИП, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-16/26.01.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория   

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Физиотерапия и 

рехабилитация акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години. 

 

 

687.МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 

„РУБИДЕНТ-МЕДИКА”, ЕООД, гр. 

БЛАГОЕВГРАД, 

Заповед № РД 01-17/26.01.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

688.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МЕДИЦЕЛ”, ЕООД, гр.СМОЛЯН, 

Заповед № РД 01-18/26.01.2010 г. 

Добра за срок от три години   

689.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ПРО-ЛАБ”, ООД, 

Гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, 

Заповед № РД 01-19/26.01.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

690.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І 

БЛАГОЕВГРАД, ЕООД, 

гр.БЛАГОЕВГРАД, 

Заповед № РД 01-21/26.01.2010 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години 

 

691.ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ХХVІ-

СОФИЯ, ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-22/26.01.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

692.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БРОД, 

ЕООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-23/26.01.2010 г. 

Добра за срок от три години   

693.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ – РУСЕВ, ЕООД, 

гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-24/26.01.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Отделение по образна 

диагностика   акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

 



срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

694.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 5 – 

СОФИЯ, ЕООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-25/26.01.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Отделение по образна 

диагностика   акредитационна оценка  

„отлична” за срок от пет години; 

На Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

695.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РУСЕ, 

ЕООД, гр.РУСЕ, 

Заповед № РД 01-26/26.01.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Структура по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„добра” за срок от три години. 

 

696.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

ХАСКОВО, ЕООД, гр.ХАСКОВО, 

Заповед № РД 01-27/26.01.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Образна диагностика   

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Сектор „Физикална и 

рехабилитационна медицина” 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

697.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „АВИС 

МЕДИКА”, ООД, гр.ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-28/26.01.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория   

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Образна диагностика 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

 

698.”Д-Р ПОЖАРЛИЕВ-МЦ”, ЕООД, 

гр.ЕЛИН ПЕЛИН, 

Заповед № РД 01-29/26.01.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична и 

микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

699.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – 

Д-Р ТРЕЙМАН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 

ЕООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 

Много добра за срок от четири 

години 

На Пулмологично отделение   

акредитационна оценка  „отлична” за 

срок от пет години; 

На Фтизиатрично отделение   

акредитационна оценка  „отлична” за 

 



Заповед № РД 01-30/26.01.2010 г. срок от пет години; 

На Сектор по образна 

диагностика акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

700.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МЕДИКЪЛ ПРЕЦИЗ”, ЕООД, 

гр.ПАВЛИКЕНИ, 

Заповед № РД 01-31/26.01.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

701.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ХИКС ЛЪЧИ”, ЕООД, 

гр.ПАВЛИКЕНИ, 

Заповед № РД 01-34/26.01.2010 г. 

Лоша за срок от една година   

702.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р 

ИВАНОВИ-МЛАДОСТ”, ООД, 

гр.БУРГАС, 

Заповед № РД 01-35/26.01.2010 г. 

Добра за срок от три години   

703.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВ.ИВ. 

РИЛСКИ-ЧУДОТВОРЕЦ”, 

гр.БЛАГОЕВГРАД, 

Заповед № РД 01-36/26.01.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

704.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„ИЗТОК”, ЕООД, гр.ПЛОВДИВ, 

Заповед № РД 01-37/26.01.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична и 

микробиологична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години. 

 

705.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ПАВЕЛ 

БАНЯ”, ЕООД, гр.ПАВЕЛ БАНЯ, 

Заповед № РД 01-38/26.01.2010 г. 

Добра за срок от три години На Образна диагностика   

акредитационна оценка  „добра” за срок 

от три години; 

На Физикална терапия и 

рехабилитация   акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

 



години; 

706.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МЕДКОНСУЛТ ЛАБ”, ООД, 

гр.ГАБРОВО, 

Заповед № РД 01-50/10.02.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

707.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ДЕТСКО ЗДРАВЕ”,ЕООД,гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-51/10.02.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

708.АМЦСМП „ДАРИЯ”, ООД, 

гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-52/10.02.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

709.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР 

„Д-Р ВЛАСАКЕВ”, ЕООД, гр.ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО, 

Заповед № РД 01-53/10.02.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Пулмологично отделение  

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години; 

На Фтизиатрично отделение 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Звено по образна 

диагностика акредитационна оценка 

„отлична” за срок от пет години; 

На Микробиологична 

лаборатория акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На АСБ акредитационна 

оценка „отлична” за срок от пет 

години. 

 

710.КАРДИОЛОГИЧЕН 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, ЕООД, 

гр.ПЛЕВЕН, 

Заповед № РД 01-54/10.02.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години. 

 

711.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ РУСЕ, 

ЕООД, гр.РУСЕ, 

Заповед № РД 01-55/10.02.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория   

акредитационна оценка „много добра” 

за срок от четири години; 

На Структура по ФТР 

 



акредитационна оценка „добра” за 

срок от три години. 

712.АСМП-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

Д-Р СТОЙЧЕВ И СИЕ, СД, 

гр.ПРОВАДИЯ, 

Заповед № РД 01-57/10.02.2010 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория 

акредитационна оценка „добра” за срок 

от три години 

 

713.ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА 

КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-

В.ТЪРНОВО, ЕООД, гр.В.ТЪРНОВО, 

Заповед № РД 01-58/10.02.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Кожно-венерологично 

отделение   акредитационна оценка  

„много добра” за срок от четири 

години; 

На АСБ акредитационна 

оценка  „отлична” за срок от пет 

години; 

На Централна стерилизация 

акредитационна оценка  „много добра” 

за срок от четири години. 

 

714.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„МЛАДОСТ-М”, ООД, гр.ВАРНА, 

Заповед № РД 01-59/10.02.2010 г. 

Добра за срок от три  години   

715.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МИКРОБИОСТИЛ”, ЕООД, 

гр.ОМУРТАГ, 

Заповед № РД 01-60/10.02.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

716.МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-

НЕВРОКОП, ООД, гр.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, 

Заповед № РД 01-61/10.02.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

717.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІ 

СОФИЯ, ООД, гр.СОФИЯ, 

Заповед № РД 01-62/10.02.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Отделение по образна 

диагностика  акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години; 

На Отделение по 

физиотерапия и рехабилитация 

акредитационна оценка „отлична” за 

срок от пет години; 

На Медико-диагностична 

лаборатория акредитационна оценка  

„добра” за срок от три години. 

 

718.ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА, 

ЕООД, гр.Варна, 

Отлична за срок от пет години На Зъботехническа 

лаборатория – „добра” за срок от три 

 



Заповед № РД 01-82/05.03.2010 години 

719.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – 

ХАРМАНЛИ, ЕООД, гр.Харманли, 

Заповед № РД 01-83/05.03.2010 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Рентгенова лаборатория – 

„много добра” за срок от четири години 

 

720.ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „Д-р 

ДАКОВСКИ”, ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-84/05.03.2010 

Много добра за срок от четири 

години 

  

721.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – 

ДЕВНЯ, ЕООД, гр.ДЕВНЯ, 

Заповед № РД 01-87/05.03.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Сектор „Физикална и 

рехабилитационна медицина” – „добра” 

за срок от три години; 

На Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Структура „Образна 

диагностика” – „много добра” за срок 

от четири години. 

 

722.АМБУЛАТОРИЯ-МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-

АКСАКОВО, ЕООД, гр.Аксаково, 

Заповед № РД 01-88/05.03.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Физиотерапия и 

рехабилитация – „много добра” за срок 

от четири години; 

На Образна диагностика – 

„добра” за срок от три години. 

 

723.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І 

БЕЛОСЛАВ, ЕООД, гр.Белослав, 

Заповед № РД 01-89/05.03.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Сектор по физикална 

медицина и рехабилитация – „много 

добра” за срок от четири години; 

На Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Сектор по образна 

диагностика – „добра” за срок от три 

години. 

 

724.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХVІ 

СОФИЯ, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-90/05.03.2010 г. 

Добра за срок от три години На Сектор по физикална 

медицина и рехабилитация – „добра” за 

срок от три години; 

На Сектор по образна 

 



диагностика – „добра” за срок от три 

години. 

725.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЕВРОПЕЙСКА КАРДИОЛОГИЯ”, 

ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-91/05.03.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години. 

 

726.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„МЕДИСКЕН”, ООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-131/30.03.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

727.А-МЦСМП „Д-Р МАРИО 

ДАВИДКОВ”, ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-132/30.03.2010 г. 

 

Заповед № РД 01-64/13.07.2011 г. 

Отлична за срок от пет години  

 

 

 

Сектор по асистирана 

репродукция – отлична за срок от пет 

години. 

 

728.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І 

КАВАРНА, ЕООД, гр.Каварна, 

Заповед № РД 01-133/30.03.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

729.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ВАРНА-МЕДИКА”,ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-134/30.03.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

730.А-МЦСМП „Д-Р ПЕТИНКА 

ЦВЕТКОВА”, ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-135/30.03.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

731.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ЦИТОСКЕН”, 

ЕООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-136/30.03.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

732.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р 

НИКОЛОВИ”-ШУМЕН, ООД, 

гр.Шумен, 

Заповед № РД 01-137/30.03.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

733.АСМП-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„Д-Р СЕМКОВА”-ШУМЕН, ЕООД, 

гр.Шумен, 

Заповед № РД 01-138/30.03.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  



734.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„АРМИЛАБОР”, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-139/30.03.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

735.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„ЕСКУЛАП”, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-140/30.03.2010 г. 

Добра за срок от три години   

736.ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 

„ФАРМАДЕНТ”, ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-141/30.03.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

737.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ОМЕГА”, ЕООД, гр.Карлово, 

Заповед № РД 01-142/30.03.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

738.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „Д-Р НОНЕВИ”, 

ООД, гр.Шумен, 

Заповед № РД 01-143/30.03.2010 г. 

Отлична за срок от пет години   

739.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ЯСТРЕБ-МЕДИКЪЛ”, ООД, 

гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-144/30.03.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Структура по очни болести 

– „добра” за срок от три години; 

На Звено по образна 

диагностика – „отлична” за срок от пет 

години. 

 

740.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ВИТАМЕД”, ЕООД, гр.Карлово, 

Заповед № РД 01-145/30.03.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

На Образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години. 

 

741.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І 

ЯМБОЛ, ЕООД, гр.Ямбол, 

Заповед № РД 01-147/19.04.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Медико-диагностична 

лаборатория – „отлична” за срок от пет 

години; 

На Микробиологична 

лаборатория – „много добра” за срок от 

четири години; 

На Сектор по образна 

диагностика – „отлична” за срок от пет 

години. 

 

742.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„БИСТРА ТОШКИНА”, ЕООД, 

Добра за срок от три години   



гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-148/19.04.2010 г 

743.МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „ХАРВЕЙ”, ООД, гр. 

Разград, 

Заповед № РД 01-149/19.04.2010 

Много добра за срок от четири 

години 

  

744.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„БОДИБАКТ”, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-150/19.04.2010 г. 

Добра за срок от три години   

745. АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

„ОЛИМП”, ЕООД, гр.Своге, 

Заповед № РД 01-158/10.06.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

На Образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

На Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

На Физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра” за срок от четири години. 

 

746. ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„БОРОЛА”, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-159/10.06.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

747.ВТОРИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

– СОФИЯ, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-160/10.06.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

748.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКАД. 

ИВ.ПЕНЧЕВ”, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-162/10.06.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

749.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„АВРОРА МЕДИКА”, ЕООД, 

гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-163/10.06.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

750.САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

„БОДИЛАБ”, ЕООД, гр.Сливен, 

Заповед № РД 01-164/10.06.2010 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

  

751.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Много добра за срок от четири На Микробиологична  



„ДЕРМА-ГТ”, ЕООД, гр.Враца, 

Заповед № РД 01-167/10.06.2010 г. 

години лаборатория – „добра” за срок от три 

години; 

На АСБ – „отлична” за срок от 

пет години. 

752.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ВАРНА, АД, 

гр.Варна, 

Заповед № РД 01-168/10.06.2010 г. 

 

 

 

Заповед № РД 01-138/24.07.2013г. 

Добра за срок от три години 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

На Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

На АСБ – „много добра” за 

срок от четири години. 

 

 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – „много 

добра“ за срок от четири години; 

Административно-стопански 

блок – „отлична“ за срок от пет години. 

 

753.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХХХІ-

СОФИЯ, ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-169/10.06.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Клинична лаборатория – 

Много добра за срок от четири години; 

На Структура по образна 

диагностика – „отлична” за срок от пет 

години; 

На Структура по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години. 

 

754.ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „Д-Р 

ГРИЙНБЕРГ”, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-170/10.06.2010 г. 

Отлична за срок от пет години На Сектор по образна 

диагностика – „добра” за срок от три 

години; 

На Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години. 

 

755.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р 

НИКОЛАЙ ТОШЕВ”, ЕООД, 

гр.Чирпан, 

Заповед № РД 01-171/10.06.2010 г. 

Добра за срок от три години На Клинична лаборатория – 

Много добра за срок от четири години 

 

756.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВ. 

ИВАН РИЛСКИ”, ООД, гр.Тутракан, 

Заповед № РД 01-60/12.07.2011 г. 

 

Заповед № РД 01-84/29.08.2011 г. 

Отлична за срок от пет години 

 

 

 

 

Структура по асистирана 

репродукция – „отлична” за срок от 

една година. 

 

Клинична лаборатория – 

 



 

 

Заповед № РД 01-218/23.08.2012 г. 

 

 

 

В Заповед № РД 01-218/23.08.2012 г. се 

правят следните изменения: 

1. Думите „чл. 23, ал. 1, т.1” се заменят с 

„чл.23, ал.1, т.2, буква „б”; 

2. Точка 1 се изменя така: 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

„отлична” за срок от една година. 

 

Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години. 

 

Клинична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Структура за асистирана 

репродукция – „отлична” за срок от пет 

години. 

757.ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

– СЛИВЕН, ООД, гр.Сливен, 

Заповед № РД 01-63/13.07.2011 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност „Обща 

медицина” – много добра за срок от четири 

години. 

758.МБАЛ „СВ.ПАНТАЛЕЙМОН”, 

ООД, гр.Плевен, 

Заповед № РД 01-94/05.10.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД 01-1/08.01.2013 г. 

Отлична за срок от една година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлична за срок от пет години 

Неврологично отделение    -  „отлична” 

за срок от една година; 

Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от една година; 

Клиника по ревматология  – „отлична” 

за срок от една година; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от една година; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от една година. 

 

 
Клиника по ортопедия и 

травматология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по ревматология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. акредитационна оценка за 

следдипломно обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност: 

Анестезиология и интензивно лечение, 

Образна диагностика, Ортопедия и 

травматология, Ревматология и 

Физикална и рехабилитационна 

медицина – „отлична” за 5 години 



Отделение по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина /ОФРМ/ - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по вътрешни болести с 

дейности по пневмология и 

фтизиатрия, нефрология, кардиология 

и ендокринология и болести на 

обмяната – „отлична” за срок от една 

година; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

Централна стерилизационна – „добра” 

за срок от три години. 

 
 

759.ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА”, 

ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-97/05.10.2011 г. 

Много добра за срок от четири 

години 
  

760.АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

„Д-Р В.ВЛАДИМИРОВА”, ЕООД – 

гр.Стара Загора, 

Заповед № РД 01-98/05.10.2011 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

761.ДКЦ „МЛАДОСТ-М” ВАРНА, 

ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-99/05.10.2011 г. 

Лоша за срок от една година   

762.АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 



МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

„СИМПАТИЯ”, ООД, гр.Благоевград, 

Заповед № РД 01-142/24.11.2011 г. 

„СИМПАТИЯ-ООД-ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, 

гр.Благоевград” 

Заповед № РД 01-5/17.01.2012 г. 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

762.АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

„Д-Р ПАВЛИНА ПЕТРОВА-ПОЛИ”, 

гр.София, 

Заповед № РД 01-143/24.11.2011 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

763.АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

ЕТ „Д-Р К.ЕЛЕНСКИ”, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-152/29.11.2011 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

764.МЕДИКУС АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ, ЕООД, гр.Момчилград 

Заповед № РД 01-180/08.12.2011 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

765.ЕТ Д-Р ТАНЯ ВАСЕВА 

ДИПЧИКОВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ, гр.Пловдив 

Заповед № РД 01-181/08.12.2011 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

766.АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

– Д-Р СВЕТЛИН МИТЕВ-ВАРНА, 

ЕООД, гр.Варна 

Заповед № РД 01-182/08.12.2011 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

767.ЕТ Д-Р КРАСИМИРА ДИМЧЕВА 

АПОСТОЛОВА АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 



ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ, ЕООД, гр.Пловдив 

Заповед № РД 01-183/08.12.2011 г. 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

768.АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

– ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА-

ИХТИМАН, гр.Ихтиман 

Заповед № РД 01-184/08.12.2011 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

769.ХИГИЯ 2-АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ, ООД-ПЛОВДИВ, гр.Пловдив 

Заповед № РД 01-185/08.12.2011 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

770.”Д-Р ГАТЕВ И Д-Р МИХАЙЛОВА – 

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” ООД, 

гр.Плевен 

Заповед № РД 01-7/21.01.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

771.”Д-Р СВЕЖА ЦВЕТКОВА И Д-Р 

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ГП ЗА ПИМП” 

ООД, гр.Плевен 

Заповед № РД 01-8/21.01.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

772.”Д-Р ЛИЛИЯ СТАВРЕВА – 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ-2011” ЕООД, гр.Асеновград 

Заповед № РД 01-9/21.01.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

773.”ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р 

А.АНТОНОВ И Д-Р А.ПЕТКОВА” 

ООД, гр.Плевен 

Заповед № РД 01-10/21.01.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

774.”АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 



ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ – П.Г.М.” ЕООД, 

гр.Пловдив 

Заповед № РД 01-11/21.01.2012 г. 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

775.АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СД 

„ДОКТОР БОНКА ДИМИТРОВА-

ДОКТОР МАРГАРИТА ГРИГОРОВА 

И СИЕ”, гр.Плевен 

Заповед № РД 01-12/21.01.2012 г 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

776.ЕТ „ТАТЯНА ГРОЗЕВА” – 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ, гр.Плевен 

Заповед № РД 01-13/21.01.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

777.АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ „Д-Р ПЕТЯ ДАКОВА И Д-Р 

ЕЛИНА СТЕФАНОВА” ООД, 

гр.Плевен 

Заповед № РД 01-14/21.01.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

778.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „МАРИ”, 

ЕООД, гр.Несебър 

Заповед № РД 01-35/21.02.2012 г. 

 

 

 

Заповед № РД 01-45/13.02.2013 г. 

Отлична за срок от една година 

 

 

 

 

 

 

Много добра за срок от четири 

години 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от една година; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от една година. 

 

 

Отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от една година; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от една година. 

 

779.Амбулатория за групова практика 

за първична медицинска помощ 

„ХИПОКРАТ-М” ООД, гр.Добрич, 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 



Заповед № РД 01-95/27.03.2012 г. медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

780.”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

РЕПРОМЕД” ЕООД, гр.Плевен, 

Заповед № РД 01-119/04.05.2012 г. 

Отлична за срок от пет години   

781.”АСИМП-МЦ САЛМАНИДА”, 

ЕООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-122/04.05.2012 г. 

Отлична за срок от една година   

782.”ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

АКТА МЕДИКА”, ООД, гр.Севлиево, 

Заповед № РД 01-123/04.05.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

783.ЕТ „Д-Р СЕЛИМЕ КАРАГЬОЗОВА 

– АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, гр.Разград, 

Заповед № РД 01-124/04.05.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

784.АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ТОНУС”, 

ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-125/04.05.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

785.АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

„МЕДИКАЛ”, ООД, гр.Кюстендил, 

Заповед № РД 01-126/04.05.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

786.ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ – 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

– Д-Р ПЕТКО ЖЕЛЯЗКОВ”, гр.Камено, 

Заповед № РД 01-127/04.05.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

787. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И 

РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА-

СОФИЯ, ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-153/11.06.2012 г. 

Отлична за срок от една година   



788.”ЗДРАВЕ-ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ 

ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ – 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, ООД, 

Гр.Ловеч, 

Заповед № РД 01-167/11.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

789.”АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА Д-Р ТИШКОВА”, ЕООД, 

Гр.В.Търново 

Заповед № РД 01-159/11.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

790.”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-

Р СВЕТЛАНА ПАВЛОВА”, 

гр.В.Търново, 

Заповед № РД 01-160/11.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

791.”АИППМП Д-Р ГЕОРГИ 

ЦИГАРОВСКИ”, ЕООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-161/11.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

792.”АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

– Д-Р РУМЯНА ГОРЕВА”, ЕООД, 

гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-162/11.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

793.”АИППМП Д-Р ВАНЯ 

АЛЕКСАНДРОВА”, ЕООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-163/11.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

794.ЕТ „МЕДИКА-66 Д-Р МИТКО 

ХАДЖИЕВ – АПМПМ-ИП”, с.Борино, 

Заповед № РД 01-164/11.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 



години. 

795.СБР-НЕСЕБЪР, АД, гр.Несебър, 

Заповед № РД 01-180/26.06.2012 г. 

Отлична за срок от една година   

796.”ПЪРВА ЛЕКАРСКА 

ПРАКТИКА”, ООД, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-183/26.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

797. ЕТ „Д-Р НАДЯ АНДРЕЕВА-

ЕДРЕВА АИППМП”, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-186/26.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

798. ЕТ „Д-Р ВЕЛИЧКА 

САПУНАРОВА-АИППМП”, с.Труд, 

обл.Пловдивска, 

Заповед № РД 01-187/26.06.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

799. ГППМП „МЕДИК” ООД, 

гр.Монтана, 

Заповед № РД 01-200/17.07.2012 г 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

800.СБРФРМ-ДИМИНА, ООД, 

с.Вонеща вода, обл.В.Търново, 

Заповед № РД 01-216/23.08.2012 г. 

Отлична за срок от една година   

801.ЕТ „Д-р Гергана Джангозова – 

АИППМП”, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-214/23.08.2012 г. 

 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

802.УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”, 

ЕАД, гр.София, 

Заповед № РД 01-229/11.10.2012 г. 

Отлична за срок от пет години Клиника по ендокринология и болести 

на обмяната – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по пропедевтика на 

вътрешните болести – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по гастроентерология – 

„отлична” за срок от пет години; 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

 

3.1.  за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от пет 



Отделение по пулмология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Първо отделение по кардиология  - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по инвазивна кардиология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по интензивно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Второ отделение по кардиология за 

неинвазивна функционална 

диагностика – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по нефрология и 

трансплантация – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по нефрология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по нервни болести – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по обща и чернодробна-

панкреатична хирургия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по урология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по пластично-

възстановителна и естетична хирургия 

– „отлична” за срок от пет години; 

Клиника по очни болести – „отлична” 

за срок от пет години; 

Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по спешна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по кожни и венерически 

години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж)  на студенти по професионално 

направление „Дентална медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от пет 

години; 

3.3. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Фармация” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по всички учебни 

дисциплини – „отлична” за срок от пет 

години; 

3.4. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи”- „отлична” за срок 

от пет години; 

3.5. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” – „отлична” за 

срок от 5 години; 

3.6. за практическо обучение, 

учебна практика и преддипломен стаж 

на студенти по професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър” по 



болести – „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по нуклеарна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по психиатрия -  „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по детска психиатрия «Свети 

Никола» - „отлична” за срок от пет 

години; 

Клиника по клинична хематология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Централна клинична лаборатория 

(ЦКЛ) -  „отлична” за срок от пет 

години; 

Централна лаборатория по 

микробиология – „отлична” за срок от 

пет години; 

Клиника по клинична имунология -  

„отлична” за срок от пет години; 

Централна лаборатория по 

терапевтичен лекарствен мониторинг и 

клинична фармакология – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по диализно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по физикална и 

рехабилитационна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по клинична алергология – 

„отлична” за срок от пет години; 

Клиника по педиатрия – „отлична” за 

срок от пет години; 

Клиника по обща и клинична 

патология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

специалностите „медицински 

лаборант”, „рентгенов лаборант”, 

„рехабилитатор” – „отлична” за срок 

от пет години; 

3.7. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Вътрешни 

болести, Детска пневмология и 

фтизиатрия, Детска психиатрия, 

Гастроентерология, Ендокринология и 

болести на обмяната, Кардиология, 

Клинична алергология, Клинична 

имунология, Клинична лаборатория, 

Клинична фармакология и терапия, 

Клинична хематология, Кожни и 

венерически болести, Микробиология, 

Нервни болести, Нефрология, 

Нуклеарна медицина, Образна 

диагностика, Обща и клинична 

патология, Очни болести, Педиатрия, 

Пластично-възстановителна и 

естетична хирургия, Пневмология и 

фтизиатрия, Психиатрия, Спешна 

медицина, Съдебна медицина, 

Урология, Физикална и 

рехабилитационна медицина, 

Хирургия – „отлична” за срок от пет 

години;  

3.8. следдипломно обучение за 

лица с висше немедицинско 

образование на образователно 

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” за придобиване на 

специалност: Клинична психология (за 

психолози), Клинична химия (за 

химици, биохимици, биолози и 

фармацевти), Лабораторна имунология 

(за биолози, биохимици, молекулярни 



биолози, биотехнолози) – отлична за 

срок от пет години; 

3.9. за следдипломно обучение 

за лица с образователно-

квалификационна степен „бакалавър” 

или „професионален бакалавър“ по 

професионално направление „Здравни 

грижи” за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивни грижи (за медицински 

сестри и акушерки), Операционна и 

превързочна техника (за медицински 

сестри и акушерки) и Психиатрични 

грижи (за медицински сестри и 

фелдшери) – „отлична” за срок от пет 

години. 
803.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

КАРДИОХИРУРГИЯ КАРДИО-

ЦЕНТЪР ПОНТИКА, ООД, гр.Бургас, 

Заповед № РД 01-227/11.10.2012 г. 

Отлична за срок от една година Отделението по кардиохирургия- 

„отлична” за срок от една година; 

Отделението по кардиология– 

«отлична» за срок от една година; 

Административно-стопански блок – 

«отлична» за срок от една година; 

 

804.”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ”, 

ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-261/31.10.2012 г. 

Отлична за срок от една година   

805.ЕТ „Д-р Роза Митрева – 

Амбулатория за индивидуална 

практика за първична медицинска 

помощ”, гр.Самоков, 

Заповед № РД 01-263/31.10.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

806.”Амбулатория за индивидуална 

практика за първична медицинска 

помощ д-р Кирил Генов”, ЕООД, 

гр.Свиленград, 

Заповед № РД 01-264/31.10.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

807.”Св.св.Константин и Елена – 

ГППМП”, ООД, гр.Пазарджик, 

Заповед № РД 01-265/31.10.2012 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 



медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

808.СБАЛАГ „СВ.МАРИНА”, ООД, 

гр.Плевен, 

Заповед № РД 01-267/06.11.2012 г. 

Отлична за срок от пет години Отделение по акушерство и 

гинекология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Клинична лаборатория – „отлична” за 

срок от пет години; 

Лаборатория 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. 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти по професионално 

направление „Медицина” на 

образователно-квалификационна 

степен „магистър” по специалност 

„медицина“ – „отлична” за срок от 5 

години; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалност 

„акушерка” - „отлична” за срок от 5 

години; 

3.3. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност Акушерство и 

гинекология – „отлична” за срок от 5 

години. 
 

809.”Амбулатория-Медицински център 

за специализирана медицинска помощ 

Олимед”,ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-13/08.01.2013 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

810.”Амбулатория за групова практика 

за първична извънболнична 

медицинска помощ Ланцет”,ООД, 

с.Ресен, 

Заповед № РД 01-12/08.01.2013 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

811.”Групова практика за първична 

медицинска помощ ВИТА 2000”, ООД, 

Гр.Велико Търново 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 



Заповед № РД 01-10/08.01.2013 г. години. 

812.”Групова практика за първична 

медицинска помощ Медиана”, ООД, 

Гр.Павликени, 

Заповед № РД 01-9/08.01.2013 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

813.”Д-р Аделина Димитрова – 

Амбулатория за първична медицинска 

помощ – индивидуална практика”, 

ЕООД, гр.Панагюрище, 

Заповед № РД 01-8/08.01.2013 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „много добра” за срок от 

четири години. 

814.ЕТ „Амбулатория за индивидуална 

практика за първична медицинска 

помощ – д-р Мария Джурова”, гр.Русе, 

Заповед № РД 01-7/08.01.2013 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

815.ЕТ „Д-р Мария Райчева Райчева 

Амбулатория за индивидуална 

практика за първична медицинска 

помощ”, гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-6/08.01.2013 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

816.”Индивидуална практика за 

първична медицинска помощ – 

лекарски кабинет – д-р Владимирова”, 

ЕООД, гр.Горна Оряховица, 

Заповед № РД 01-5/08.01.2013 г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност Обща 

медицина – „отлична” за срок от пет 

години. 

817.МБАЛ-Еврохоспитал Пловдив,ООД 

Гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-3/08.01.2013 г. 

Отлична за срок от една година Отделение по вътрешни болести - 

„отлична” за срок от една година; 

Отделение по гастроентерология – 

„отлична” за срок от една година; 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „отлична” за срок от 

една година; 

Отделение по хирургия – „отлична” за 

срок от една година; 

   Отделение по анестезия и 

интензивно лечение – „отлична” за 

срок от една година; 

Отделение по клинична патология – 

„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. 

818.”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 

АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – 

ВАРНА”, ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-43/13.02.2013 г. 

Отлична за срок от пет години   

819.МБАЛ „СВЕТА КАРИДАД”, ЕАД, 

гр.Пловдив, 

Заповед № РД 01-38/13.02.2013 г. 

Много добра за срок от четири 

години 

Отделение по вътрешни болести и 

гастроентерология - „добра” за срок от 

три години; 

Отделение по кардиология – „отлична” 

за срок от пет години; 

Отделение по хирургия – „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по съдова хирургия – 

„отлична” за срок от пет години” 

Отделение по ортопедия и 

травматология – „много добра” за срок 

от четири години; 

ОАИЛ – „много добра” за срок от 

четири години; 

Спешно приемно отделение – 

„отлична” за срок от пет години; 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение, както следва: 

3.1.  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; 

3.2. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалността 

„медицинска сестра” - „отлична” за 

срок от пет години; 

3.3. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.4. за следдипломно обучение 

на магистър-лекари за придобиване на 

специалност: Анестезиология и 

интензивно лечение, Кардиология, 



Ортопедия и травматология, Съдова 

хирургия, Хирургия – „отлична” за 

срок от пет години 

820. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЕРДИКА”, 

ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-98/23.05.2013г. 

Отлична за срок от пет години Отделение по хирургия  - „много 

добра” за срок от четири години; 

Отделение по ортопедия и 

травматология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по акушерство и 

гинекология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по медицинска онкология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по УНГ болести - „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; 

Микробиологична лаборатория – 

„много добра” за срок от четири 

години; 

Лаборатория по 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 

срок от пет години 

 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност:  

3.1. за практическо обучение 

(учебна практика и преддипломен 

стаж) на студенти от професионално 

направление „Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” по специалностите 

„медицинска сестра” и „акушерка” - 

„отлична” за срок от пет години; 

3.2. за преддипломен стаж на 

студенти по професионално 

направление „Обществено здраве” на 

образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и „магистър“ по 

специалността „Управление на 

здравните грижи” - „отлична” за срок 

от пет години; 

3.3. за следдипломно 

обучение на магистър-лекари за 

придобиване на специалност: 

Акушерство и гинекология, 

Медицинска онкология и Ортопедия и 

травматология - „отлична” за срок от 

пет години; 

821. „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

– ВИГОР” ООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-119/21.06.2013г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Обща медицина – „отлична” за срок от 

пет години. 



822. ЕТ „Д-Р МАРИЯ РАЙКОВА-

ГЪЧЕВА – АМБУЛАТОРИЯ-

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ”, гр.София, 

Заповед № РД 01-118/21.06.2013г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Обща медицина – „отлична” за срок от 

пет години. 

823. ЕТ „Д-р МАЯ ГЕРАКСИЕВА – 

ИППМП” гр.Белово, 

Заповед № РД 01-117/21.06.2013г. 

  Акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност 

Обща медицина – „много добра” за 

срок от четири години. 

824.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, 

ЕООД, гр.София, 

Заповед № РД 01-114/21.06.2013г. 

Отлична за срок от пет години Отделение по медицинска онкология - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по нуклеарна медицина – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична лаборатория и 

патоморфологична лаборатория – 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок – 

„отлична” за срок от пет години; 

Болнична аптека – „отлична” за срок 

от пет години; 

3. акредитационна оценка за 

практическо обучение на магистър-

лекари за придобиване на специалност: 

Медицинска онкология – „отлична” за 

срок от пет години. 
 

825.“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО 

РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА 

„РАДОСТ“ ООД, гр.Варна, 

Заповед № РД 01-139/24.07.2013г. 

Отлична за срок от една година   

 

 


