
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-36

13.12.2022

"Многопрофилна болница за 

активно лечение - 

Благоевград" АД, гр. 

Благоевград

гр. Благоевград, ул. "Славянска" 
№ 60

10 861 260 лв.

101505152

0103211001

ЕИК:

гр. Благоевград, ул."Славянска" № 
60

Добавяне на 
дейност по 
трансплантация 
на органи, тъкани 
и клетки.

код:

седалище:

капитал:

 адрес на осъществяване на 

дейността:

отделение - анестезиология и 

интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

2800

отделение - вътрешни болести   II - 

ро ниво

вътрешни болести  II - ро ниво2803
пневмология и фтизиатрия  2809
нефрология  II - ро ниво2812
ендокринология и болести на 
обмяната  

2815

клинична хематология  I - во ниво2818

отделение - хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво2821

отделение - урология   II - ро ниво

урология  II - ро ниво2824

отделение - ортопедия и 

травматология   III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

2827

отделение - акушерство и 

гинекология   II - ро ниво

акушерство и гинекология  II - ро ниво2830

отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

2833

отделение - нервни болести   II - ро 

ниво

нервни болести  I - во ниво2836

отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво2839

отделение - инфекциозни болести   

II - ро ниво

инфекциозни болести  II - ро ниво2842

отделение - гастроентерология   II - 

ро ниво

гастроентерология  II - ро ниво2845

д-р Огнян Стефанов Митев

изпълнителен директор

д-р МАКСИМ ДИМИТРОВ 
ГАЙДЕВ

член на управително тяло

ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВА 
КАРАКОСТОВА-НЕШЕВА

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

учебна и научна дейност;

клинични изпитвания на лекарствени 

продукти и медицински изделия 
съгласно действащото в страната 
законодателство;

трансплантация на органи, тъкани и 
клетки - 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.
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отделение - кардиология   III - то 

ниво

обща кардиология  III - то ниво2848
инвазивна кардиология  4456
неинвазивна кардиология  6184
кардиологично интензивно лечение на 
сърдечно-съдовите усложнения и 
контрол на критичните нарушения на 
хемодинамиката  

6185

отделение - очни болести   

очни болести  2851

отделение - неонатология   II - ро 

ниво

неонатология  II - ро ниво2854

мултипрофилно спешно отделение - 

спешна медицина   II - ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво4457

отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро 

ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

2857

отделение - образна диагностика   

II - ро ниво

образна диагностика  II - ро ниво2860

отделение - обща и клинична 

патология   

обща и клинична патология  2863

отделение по диализно лечение - 

диализно лечение   II - ро ниво

диализно лечение  II - ро ниво3494

отделение - трансфузионна 

хематология   II - ро ниво

трансфузионна хематология  II - ро 
ниво

2866

отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  2869

медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво2872

медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво2875
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