
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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МБ-43

10.08.2015

"Многопрофилна областна 

болница за активно лечение "Д-р 

Ст. Черкезов"" АД, гр. Велико 

Търново

гр. Велико Търново, ул. "Ниш" № 1

2 329 000

104510514

0404211001

ЕИК:

гр. Велико Търново, ул. "Ниш" № 1

Смяна на 
изпълнителния 
директор;
Понижава ниво на 
компетентност на 
Отделението по 
неврохирургия от 
III на II ниво;
Заличава 
дейността по 
"Детска хирургия".

код:

Първо отделение по вътрешни болести - 

вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво1419
ендокринология и болести на 
обмяната  II - ро ниво

1420

пневмология и фтизиатрия  II - ро ниво1421
клинична хематология  II - ро ниво1422

отделение - кардиология   III-то ниво

обща кардиология  III-то ниво1423
инвазивна кардиология  1425
неинвазивна кардиология  5004
интензивна кардиология  6096
ревматология  II - ро ниво6097

отделение - гастроентерология   II - ро 

ниво

гастроентерология  II - ро ниво1426
отделение по нефрология и диализно 

лечение - нефрология   II - ро ниво

нефрология  II - ро ниво1427
диализно лечение  II - ро ниво1428

отделение - инфекциозни болести   II - ро 

ниво

инфекциозни болести  II - ро ниво1429
отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво1430
отделение - педиатрия   III-то ниво

педиатрия  III-то ниво1431
  1432

отделение - акушерство и гинекология   II - 

ро ниво

акушерство и гинекология  II - ро ниво1433
отделение - неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво1434
отделение - ортопедия и травматология   

III-то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

1435

отделение - очни болести   II - ро ниво

очни болести  II - ро ниво1436
отделение - урология   II - ро ниво

урология  II - ро ниво1437

д-р Стефан Филев Филев

изпълнителен директор

Анета Кирилова Маноилова - 
Григорова
член на управително тяло

Светла Стоилова Истаткова

член на управително тяло

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;

трансплантация на органи, тъкани и 
клетки: вземане и експертиза на органи 
(откриване, установяване и 
поддържане на жизнени функции на 
потенциален донор с мозъчна смърт 
при налична сърдечна дейност) и 
предоставяне за трансплантация;

вземане, съхраняване, снабдяване с 
кръв и кръвни съставки, 
трансфузионен надзор;

медико-козметични услуги;

клинични изпитвания на лекарства и 
медицинска апаратура съгласно 
действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;
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първо хирургично отделение - хирургия   

II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво1438
второ хирургично отделение - хирургия   

II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво1439
отделение - неврохирургия   II - ро ниво

неврохирургия  II - ро ниво1441
отделение - съдова хирургия   II - ро ниво

съдова хирургия  II - ро ниво1442
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

1443

спешно отделение - спешна медицина   II - 

ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво1444
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

1445

отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво1446
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  1447
отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  1448
отделение - трансфузионна хематология   

II - ро ниво

трансфузионна хематология  II - ро 
ниво

1449

медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво5005
вирусология  II - ро ниво6098

медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво6099
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