
Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за 

медико-социални грижи и диализните центрове
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обстоятелства 

7

МБ-120

07.08.2013

"Многопрофилна болница за 

активно лечение "Св. Иван 

Рилски" ЕООД, гр. Горна 

Оряховица

гр. Горна Оряховица, ул. "Отец 
Паисий" № 72

638 000

104512579

0406211002

ЕИК:

гр. Горна Оряховица, ул. "Отец 
Паисий" № 72

Промяна в 
структурата на 
лечебното 
заведение: 
закрива 
отделение по 
съдова хирургия; 
преобразува 
отделение по 
кардиология в 
трето ВО.

код:

Първо вътрешно отделение - вътрешни 

болести   II - ро ниво

вътрешни болести  II - ро ниво2785
нефрология  I - во ниво2788
гастроентерология  II - ро ниво2932

Второ вътрешно отделение - вътрешни 

болести   II - ро ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  I - во ниво

2791

пневмология и фтизиатрия  I - во ниво2794
вътрешни болести  II - ро ниво2935

отделение - хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво2938
трето вътрешно отделение - вътрешни 

болести   II - ро ниво

вътрешни болести  II - ро ниво2941
кардиология  I - во ниво5817

отделение - акушерство и гинекология   II - 
ро ниво

неонатология  I - во ниво2797
акушерство и гинекология  II - ро ниво2944

отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво2947
клинична токсикология  II - ро ниво4034

отделение - инфекциозни болести   I - во 
ниво

инфекциозни болести  I - во ниво2950
отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво2953
отделение - очни болести   II - ро ниво

очни болести  II - ро ниво2956
отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

2959

отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   I - во ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  I - во ниво

2962

клинична токсикология  4035

д-р Георги Димитров Вашков

управител

диагностика и лечение на 
заболявания, когато лечебната цел не 
може да се постигне в условията на 
извънболнична помощ;

родилна помощ;

рехабилитация;

диагностика и консултации, поискани 
от лекар или лекар по дентална 
медицина от други лечебни заведения;

медико-козметични услуги;
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отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

2965

отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво2971
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  2974
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво2977
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