
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-293

30.12.2016

Медицинска структура "Здраве", 

гр. Пазарджик към 

"Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение 

Пълмед" ООД, гр. Пловдив

гр. Пазарджик, ул. "Константин 
Величков" № 50

5 000

112596309

1319211015

ЕИК:

гр. Пловдив 4002, район Западен, 
ул. ПЕРУЩИЦА No 1А

Нов управител. В 
гр. Пазарджик:
- Втори управител 
на Медицинска 
структура 
„Здраве“ д-р 
Мариана Иванова 
Динкова;
- Закрива дейност 
по „Урология“ с II 
ниво  към 
Отделението по 
хирургия с III ниво;
- Разкрива 
самостоятелно 
Отделение по 
урология с II ниво.

код:

отделение - хирургия   III - то ниво

хирургия  III - то ниво1879
отделение - вътрешни болести   II - ро 

ниво

вътрешни болести  II - ро ниво1880
кардиология  II - ро ниво1881
гастроентерология  II - ро ниво1882
ендокринология и болести на 
обмяната  II - ро ниво

1883

ревматология  II - ро ниво1884
нефрология  I - во ниво4536

отделение - акушерство и гинекология   II - 

ро ниво

акушерство и гинекология  II - ро ниво1885
неонатология  I - во ниво1892

отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво1886
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   III - то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III - то ниво

1887

отделение - ортопедия и травматология   

III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

1888

отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

1889

отделение - очни болести   II - ро ниво

очни болести  II - ро ниво1890
отделение - урология   II - ро ниво

урология  II - ро ниво1891
отделение - спешна медицина   I - во ниво

спешна медицина  I - во ниво6009
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   I - во ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  I - во ниво

6010

отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво6162

д-р Йордан Любенов Пелев

управител

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;

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

вземане, съхраняване, снабдяване с 

кръв и кръвни съставки, 
трансфузионен надзор;

учебна и научна дейност;
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медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво6381
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