
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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5

Дата на отнемане 
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обстоятелства 

7

МБ-22

27.03.2019

"Многопрофилна болница за 

активно лечение д-р Иван 

Селимински - Сливен" АД, гр. 

Сливен

гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 
1,
ул. "Сергей Румянцев" № 2,
ул. "Стефан Караджа" № 2,
ул. "Криволак" № 13,
НК "Сливенски минерални бани"
бул "Хаджи Димитър" № 41а и
гр. Котел, ул. "Изворска" № 85

9 614 990

119502733

2020211001

ЕИК:

гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 1

Добавя нов адрес
Разкрива Отд-е по 
кожни и 
венерически 
болести с ІІ нк
Мултипрофилно 
спешно отделение 
с ІІ нк

код:

отделение - вътрешни болести   II - ро 

ниво

вътрешни болести  II - ро ниво3E+03
ревматология  II - ро ниво6E+03
гастроентерология  I - во ниво6E+03

отделение - нефрология   II - ро ниво

нефрология  II - ро ниво3E+03
отделение - кардиология   

кардиология  3E+03
отделение - ендокринология и болести на 

обмяната   

ендокринология и болести на 
обмяната  

3E+03

отделение - гастроентерология   II - ро 

ниво

гастроентерология  II - ро ниво3E+03
отделение - инфекциозни болести   II - ро 

ниво

инфекциозни болести  II - ро ниво3E+03
отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво3E+03
отделение - психиатрия   II - ро ниво

психиатрия  II - ро ниво3E+03
отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво3E+03
отделение - неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво3E+03
отделение - ортопедия и травматология   

III-то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

3E+03

отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

3E+03

отделение - акушерство и гинекология   

акушерство и гинекология  3E+03
отделение - очни болести   

очни болести  3E+03
отделение - хирургия   

хирургия  3E+03

д-р Васислав Петрониев Петров

изпълнителен директор

АЛЕКСЕЙ АРХАНГЕЛОВ АЛЕКСИЕВ

член на управително тяло

Златка Иванова Атанасова

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;

вземане и експертиза на органи 
(откриване, установяване и 
поддържане на жизнените функции на 
потенциален донор с мозъчна смърт 
при налична сърдечна дейност) и 
предоставянето им за трансплантация

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

диспансеризация;

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

учебна и научна дейност;
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отделение - лицево-челюстна хирургия   

III-то ниво

лицево-челюстна хирургия  III-то ниво3E+03
отделение - неврохирургия   II - ро ниво

неврохирургия  II - ро ниво3E+03
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

3E+03

отделение - урология   II - ро ниво

урология  II - ро ниво3E+03
отделение - пневмология и фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  3E+03
Мултипрофилно спешно отделение - 

спешна медицина   II - ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво3E+03
отделение по рехабилитация и 

физиотерапия - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

3E+03

отделение - кожни и венерически 

болести   II - ро ниво

кожни и венерически болести  II - ро 
ниво

3E+03

отделение по хемодиализа - диализно 

лечение   II - ро ниво

диализно лечение  II - ро ниво3E+03
отделение - трансфузионна хематология   

II - ро ниво

трансфузионна хематология  II - ро 
ниво

3E+03

отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво3E+03
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  3E+03
отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  3E+03
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво5E+03
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво5E+03
лаборатория по туберкулоза  средно 
ниво

7E+03
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медико-диагностична лаборатория - 

вирусология   II - ро ниво

вирусология  II - ро ниво6E+03
отделение по вътрешни болести - гр. 

Котел - вътрешни болести   I - во ниво

вътрешни болести  I - во ниво7E+03
пневмология и фтизиатрия  7E+03
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