Списък на лечебните заведения, които осигуряват медицински дейности при пациенти с инфекциозни заболявания, в това
число за предотвратяване на епидемиологичен риск, и при пациенти с неспецифични белодробни заболявания

наименование на
лечебното заведение

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

град

област

СБАЛПФЗ
Благоевград Благоевград
„Благоевград“
ЕООД
СБАЛПФЗ
Бургас
Бургас
„Бургас“
ЕООД
УМБАЛ „Св.
Варна
Варна
Марина“ ЕАД
СБАЛПФЗ
Варна
Варна
„Варна“ ЕООД
СБАЛПФЗ „дВелико
Велико
р
Трейман“
Търново
Търново
ЕООД
МБАЛ
„Св.
Видин
Видин
Петка“ АД
СБАЛПФЗ
Враца
Враца
„Враца“ ЕООД
СБДПЛББ
Роман
Враца
„Роман“ ЕООД
СБАЛББ
Габрово
Габрово
„Габрово“
ЕООД

лечение на пациенти с
туберкулоза и резистентна
туберкулоза

амбулаторно
проследяване на
контактни на
пациенти с
туберкулоза лица,
лица с латентна
туберкулозна
инфекция и
суспектните за
туберкулоза лица

амбулаторно
проследяване
(диспансеризация)
на пациенти с
туберкулоза,
съгласно Наредба
№ 8 от 2016 г. за
профилактичните
прегледи и
диспансеризацията













продължително
лечение и
рехабилитация на
пациенти с
туберкулоза и
неспецифични
белодробни
заболявания

стационарно
лечение на
пациенти с
ХИВ/СПИН


























амбулаторно
проследяване
на три и/или
шест месеца
на пациенти
с
ХИВ/СПИН



месечно амбулаторно
лечение на пациент с
ХИВ/СПИН
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10. ДСБПЛРББ
„Царица
Йоанна“ ЕООД

наименование на
лечебното заведение

11. МБАЛ
„Добрич“ АД
12. МБАЛ „д-р Ат.
Дафовски“ АД
13. МБАЛ
„д-р
Никола
Василиев“ АД
14. МБАЛ
„Св.
Иван Рилски“
ЕООД
15. СБАЛББ
„Троян“ ЕООД
16. МБАЛ
„д-р
Стамен Илиев“
АД
17. СБАЛПФЗ
„Пазарджик“
ЕООД
18. СБПЛРПФЗ
„Св.
Петка
Българска“
19. СБАЛББ
„Перник“
ЕООД

Трявна



Габрово

град

област

лечение на пациенти с
туберкулоза и резистентна
туберкулоза

амбулаторно
проследяване на
контактни на
пациенти с
туберкулоза лица,
лица с латентна
туберкулозна
инфекция и
суспектните за
туберкулоза лица

амбулаторно
проследяване
(диспансеризация)
на пациенти с
туберкулоза,
съгласно Наредба
№ 8 от 2016 г. за
профилактичните
прегледи и
диспансеризацията

Добрич

Добрич







Кърджали

Кърджали







Кюстендил

Кюстендил







Дупница

Кюстендил







Троян

Ловеч







Монтана

Монтана







Пазарджик

Пазарджик







Велинград

Пазарджик

Перник

Перник

продължително
лечение и
рехабилитация на
пациенти с
туберкулоза;

стационарно
лечение на
пациенти с
ХИВ/СПИН

амбулаторно
проследяване
на три и/или
шест месеца
на пациенти
с
ХИВ/СПИН

месечно амбулаторно
лечение на пациент с
ХИВ/СПИН


(неспецифични
белодробни
заболявания)
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20. УМБАЛ „д-р Г.
Странски“
ЕАД
21. УМБАЛ „Св.
Георги“ ЕАД

наименование на
лечебното заведение

22. МБАЛ
„Св.
Иван Рилски“
АД
23. СБАЛПФЗ „др
Д.
Граматиков Русе“ ЕООД
24. МБАЛ
„Силистра“ АД
25. МБАЛ „д-р Ив.
Селимински“
АД
26. МБАЛ „Братан
Шукеров“ АД
27. Втора МБАЛ София
28. СБАЛББ
„Света София“
ЕАД
29. СБАЛИПБ
„проф.
Иван
Киров“

Плевен

Плевен













Пловдив

Пловдив













амбулаторно
проследяване на
контактни на
пациенти с
туберкулоза лица,
лица с латентна
туберкулозна
инфекция и
суспектните за
туберкулоза лица

амбулаторно
проследяване
(диспансеризация)
на пациенти с
туберкулоза,
съгласно Наредба
№ 8 от 2016 г. за
профилактичните
прегледи и
диспансеризацията

град

област

лечение на пациенти с
туберкулоза и резистентна
туберкулоза

Разград

Разград







Русе

Русе







Силистра

Силистра







Сливен

Сливен







Смолян

Смолян







София

София
(столица)
София
(столица)









София
София

София
(столица)

продължително
лечение и
рехабилитация на
пациенти с
туберкулоза;

стационарно
лечение на
пациенти с
ХИВ/СПИН

амбулаторно
проследяване
на три и/или
шест месеца
на пациенти
с
ХИВ/СПИН

месечно амбулаторно
лечение на пациент с
ХИВ/СПИН
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30. СБАЛПФЗ
„Софияобласт“
31. СБПФЗПЛР
„Цар
Фердинанд I“
ЕООД

наименование на
лечебното заведение

32. МБАЛ „проф.
Ст. Киркович“
АД
33. СБАЛПФЗ
„Стара Загора“
ЕООД
34. МБАЛ
„Търговище“
АД
35. МБАЛ
„Омуртаг“
ЕАД
36. СБАЛПФЗ
„Хасково“
37. МБАЛ
„Шумен“
38. МБАЛ
„Св.
Пантелеймон“
АД

София

Софияобласт

с. Искрец

Софияобласт








лечение на пациенти с
туберкулоза и резистентна
туберкулоза

амбулаторно
проследяване на
контактни на
пациенти с
туберкулоза лица,
лица с латентна
туберкулозна
инфекция и
суспектните за
туберкулоза лица

амбулаторно
проследяване
(диспансеризация)
на пациенти с
туберкулоза,
съгласно Наредба
№ 8 от 2016 г. за
профилактичните
прегледи и
диспансеризацията

град

област

Стара
Загора

Стара
Загора







Стара
Загора

Стара
Загора







Търговище

Търговище







Омуртаг

Търговище







Хасково

Хасково







Шумен

Шумен







Ямбол

Ямбол







продължително
лечение и
рехабилитация на
пациенти с
туберкулоза;

стационарно
лечение на
пациенти с
ХИВ/СПИН



амбулаторно
проследяване
на три и/или
шест месеца
на пациенти
с
ХИВ/СПИН



месечно амбулаторно
лечение на пациент с
ХИВ/СПИН
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