
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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на разрешението и 

основанието за 

това

6
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7

МБ-165

30.12.2016

"Многопрофилна болница за 

активно лечение - д-р Атанас 

Дафовски" АД, гр. Кърджали

гр. Кърджали, бул. "Беломорски" 
№ 53

7 014 370

108501669

0916211001

ЕИК:

гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 
53

Промяна в СД;
Съгл. ЗЛЗ отпада 
"долекуване";
Разкрива Отд-е по 
ВБ с II ниво с д-
сти по ЕБО 
(досега 
самостоятелно 
отд-е) и 
нефрология;
Преобразува Отд-
е по спешна 
медицина

код:

отделение - гастроентерология   II - ро 

ниво

гастроентерология  II - ро ниво4E+03
отделение - вътрешни болести   II - ро 

ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  II - ро ниво

4E+03

нефрология  II - ро ниво5E+03
вътрешни болести  II - ро ниво6E+03

отделение - кардиология   III-то ниво

обща кардиология  III-то ниво4E+03
инвазивна кардиология  4E+03
неинвазивна кардиология  6E+03
кардиологично интензивно лечение  6E+03

отделение - хирургия   II - ро ниво

урология  II - ро ниво2E+03
хирургия  II - ро ниво4E+03

отделение - ортопедия и травматология   

II - ро ниво

ортопедия и травматология  II - ро 
ниво

4E+03

отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво4E+03
отделение - неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво4E+03
отделение - акушерство и гинекология   II - 

ро ниво

акушерство и гинекология  II - ро ниво4E+03
отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво4E+03
отделение - очни болести   II - ро ниво

очни болести  II - ро ниво4E+03
отделение - кожни и венерически 

болести   II - ро ниво

кожни и венерически болести  II - ро 
ниво

4E+03

отделение - инфекциозни болести   II - ро 

ниво

инфекциозни болести  II - ро ниво4E+03
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   II - ро ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  II - ро ниво

4E+03

доц. д-р Тодор Димитров Черкезов

изпълнителен директор

ФЕЙЗИ ЯКУБ БЕКИР

член на управително тяло

СПАС ТЯНКОВ ПАСЕВ

член на управително тяло

ДОРА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

член на управително тяло

КАТЯ КОСТАДИНОВА ПАРАКОЗОВА

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;

учебна и научна дейност;
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7
отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

4E+03

отделение - пневмология и фтизиатрия   

II - ро ниво

пневмология и фтизиатрия  II - ро ниво4E+03
мултипрофилно спешно отделение - 

спешна медицина   II - ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво4E+03
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

4E+03

отделение - трансфузионна хематология   

II - ро ниво

трансфузионна хематология  II - ро 
ниво

4E+03

отделение по хемодиализа - диализно 

лечение   II - ро ниво

диализно лечение  II - ро ниво4E+03
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  4E+03
отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  4E+03
отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво4E+03
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво4E+03
медико-диагностична лаборатория - 

медицинска паразитология   II - ро ниво

медицинска паразитология  II - ро ниво4E+03
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

лаборатория по туберкулоза  
регионална

5E+03

медико-диагностична лаборатория - 

медицинска генетика   

медицинска генетика  6E+03
отделение за продължително лечение по 

вътрешни болести, кардиология, нервни 

болести, ендокринология и болести на 

обмяната, ПФ, нефрология и ГЕ - 

продължително лечение   

продължително лечение  6E+03
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7
отделение за продължително лечение 

похирургия, ортопедия и травматология и 

урология - продължително лечение   

продължително лечение  6E+03
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