
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-336

13.07.2021

"Многопрофилна болница за 

активно лечение Свети 

Панталеймон - Плевен" ООД, гр. 

Плевен

гр. Плевен, ж.к. Дружба, ул. 
"Трите бора" № 24

5 000

114686820

1524211017

ЕИК:

гр. Плевен, ж.к. Дружба, ул. "Трите 
бора" № 24

Определя II н.к. 
на Отделение по 
хирургия.

код:

клиника - ортопедия и травматология   III-

то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

2109

дейност по трансплантация на 
костно-сухожилна и хрущялна тъкан, 
както и/или алографти от тъканна 
банка  

6869

клиника - ревматология   II - ро ниво

ревматология  II - ро ниво3078
отделение - хирургия   II - ро ниво

съдова хирургия  II - ро ниво2112
хирургия  II - ро ниво5821
урология  II - ро ниво5822

отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво3080
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

3081

отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

3083

отделение - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво3085
кардиология  5823
пневмология и фтизиатрия  5824
ендокринология и болести на 
обмяната  

5825

отделение по нефрология и диализно 

лечение - нефрология   II - ро ниво

нефрология  II - ро ниво3087
диализно лечение  II - ро ниво5827

отделение - гастроентерология   II - ро 

ниво

гастроентерология  II - ро ниво3089
отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво3555
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво4858

д-р Йордан Георгиев Георгиев

управител

Елиза Любенова Георгиева

управител

диагностика и лечение на 

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

рехабилитация;

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

диспансеризация;

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

трансплантация на органи, тъкани и 

клетки - трансплантация на костно-
сухожилна и хрущялна тъкан, както 
и/или алографти;

учебна и научна дейност;
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медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво5828
отделение за продължително лечение по 

вътрешни болести и нервни болести - 

продължително лечение   

продължително лечение  5903
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