
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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7

МБ-414

01.07.2019

"Многопрофилна болница за 

активно лечение "Сърце и 

Мозък"" ЕАД, гр. Плевен

гр. Плевен, ул. "Пиер Кюри" № 2 и 
ул. "Ген. Владимир Вазов" № 91
гр. Бургас, бул. "Стефан 
Стамболов" № 73, приземен етаж, 
ет. 1 и част от ет. 2 от 
Терапевтичен корпус

50 000

203831564

1524211020

ЕИК:

гр. София, р-н Изгрев, ж.к. 
"Дианабад", бул. "Г. М. Димитров" 
№ 1, офис 1, офис сграда № 3

Нов адрес в гр. 
Бургас със стр-ри:
Отд-е по 
кардиология
Отд-е по 
кардиохир-я
Второ отд-е по 
АИЛ
Второ отд-е по 
неинвазивна 
кардиология
Второ отд-е по 
инвазивна 
кардиология с д-
ст 
електрокардиости
мулация

код:

клиника - кардиология   

кардиология  6E+03
електрокардиостимулация  6E+03

Първо отделение по кардиология към 

клиника по кардиология - кардиология   

кардиология  6E+03
отделение за кардиологично интензивно 

лечение на сърдечно-съдови усложнения 

и контрол в/у критичните нарушения на 

хемодинам към клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  6E+03
кардиологично интензивно лечение  7E+03

клиника - съдова хирургия   

съдова хирургия  6E+03
отделение по съдова хирургия към 

клиника по съдова хирургия - съдова 

хирургия   

съдова хирургия  6E+03
клиника - кардиохирургия   

кардиохирургия  6E+03
Първо отделение по кардиохирургия към 

клиника по кардиохирургия - 

кардиохирургия   

кардиохирургия  6E+03
отделение за интензивно лечение по 

кардиохирургия - кардиохирургия   

кардиохирургия  6E+03
клиника - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6E+03

Първо отделение по анестезиология и 

интензивно лечение към КАИЛ - 

анестезиология и интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6E+03

клиника - неврохирургия   III-то ниво

неврохирургия  III-то ниво7E+03
отделение по неврохирургия към клиника 

по неврохирургия - неврохирургия   III-то 

ниво

неврохирургия  III-то ниво7E+03

д-р Петя Иванова Диновска

изпълнителен директор

Живко Стойков Колев

член на управително тяло

Тони Йонков Веков

член на управително тяло

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

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

клинични изпитвания на лекарствени 
продукти и медицински изделия 
съгласно действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;
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отделение - нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво7E+03
Първо отделение по неинвазивна 

диагностика - кардиология   

кардиология  7E+03
неинвазивна диагностика  7E+03

Първо отделение по инвазивна 

кардиология - кардиология   

кардиология  7E+03
инвазивна кардиология  7E+03
електрокардиостимулация  7E+03

отделение - образна диагностика   III-то 

ниво

образна диагностика  III-то ниво7E+03
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво7E+03
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво7E+03
Второ отделение по кардиология - гр. 

Бургас - кардиология   

кардиология  7E+03
Второ отделение по кардиохирургия - гр. 

Бургас - кардиохирургия   

кардиохирургия  7E+03
Второ отделение по анестезиология и 

интензивно лечение - гр. Бургас - 

анестезиология и интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

7E+03

Второ отделение по неинвазивна 

диагностика по кардиология - гр. Бургас - 

кардиология   

кардиология  7E+03
неинвазивна диагностика  7E+03

Второ отделение по инвазивна 

кардиология - гр. Бургас - кардиология   

кардиология  7E+03
инвазивна кардиология  7E+03
електрокардиостимулация  7E+03
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