
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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МБ-73

25.04.2017

"Многопрофилна болница за 

активно лечение "Свети Иван 

Рилски"" ЕООД, гр. Дупница

гр. Дупница, ул. "Св. Георги" № 2; 
ул. "Отец Паисий Хилендарски" № 
2

857 172

109501412

1048211002

ЕИК:

гр. Дупница, ул. "Св. Георги" № 2

Нов управител;
Нова д-ст: 
"Клинично 
изпитване …";
Променя ниво на 
спец-ст ГЕ към ВО 
на II ниво;
Променя ниво на 
Психиатрично отд-
е на II ниво;
Закрива Отд-е по 
хемодиализа и 
Отд-е по УНГ 
болести.

код:

отделение - вътрешни болести   II - ро 

ниво

вътрешни болести  II - ро ниво1935
кардиология  I - во ниво1936
гастроентерология  II - ро ниво1937
нефрология  I - во ниво1938

отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво1941
отделение - психиатрия   II - ро ниво

психиатрия  II - ро ниво1942
отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво1943
отделение - инфекциозни болести   I - во 

ниво

инфекциозни болести  I - во ниво1944
отделение - хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво1945
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   II - ро ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  II - ро ниво

1946

отделение - ортопедия и травматология   

II - ро ниво

ортопедия и травматология  II - ро 
ниво

1947

отделение - акушерство и гинекология   

акушерство и гинекология  1948
неонатология  I - во ниво1949

отделение - пневмология и фтизиатрия   

II - ро ниво

пневмология и фтизиатрия  II - ро ниво1950
отделение - образна диагностика   I - во 

ниво

образна диагностика  I - во ниво1954
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  4529
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво4530

управител

диагностика и лечение на 

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

родилна 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;

диспансеризация;
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медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво4531
микологична лаборатория  4532
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