
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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съответните структури

3
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органи на лечебното заведение
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6
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обстоятелства 

7

МБ-76

29.01.2021

"Многопрофилна болница за 

активно лечение - Иван 

Скендеров" ЕООД, Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, ул. "Стара 
планина" № 54

3 169 150

000022025

0111211004

ЕИК:

Гоце Делчев, ул. "Стара планина" 
54

Разкриво отд-е по 
кардиология с д-
сти по обща 
кардиология, 
инвазивна 
кардиология, 
неинвазивна 
кардиология, 
кардиологично 
интензивно 
лечение; 
микробиологична 
лабор-я с II н.к.
Отд-е по 
неонатология с I 
н.к.
Закрива УНГ 
отделение.

код:

отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

3558

отделение - вътрешни болести   I - во ниво

вътрешни болести  I - во ниво2749
пневмология и фтизиатрия  2752
гастроентерология  I - во ниво2755
нефрология  I - во ниво2758

отделение - кардиология   

обща кардиология  3560
инвазивна кардиология  6889
инвазивна кардиология  6890
кардиологично интензивно лечение на 
сърдечно-съдовите усложнения и 
контрол на критичните нарушения на 
хемодинамиката  

6891

кардиостимулация, имплантиране на 
кардиовертер-дефибрилатори, 
ресинхронизиращо лечение  

6892

отделение - хирургия   

хирургия  3561
отделение - ортопедия и травматология   

II - ро ниво

ортопедия и травматология  II - ро 
ниво

2761

отделение - акушерство и гинекология   

акушерство и гинекология  3563
отделение - неонатология   I - во ниво

неонатология  I - во ниво3564
отделение - нервни болести   I - во ниво

нервни болести  I - во ниво3565
отделение - педиатрия   I - во ниво

педиатрия  I - во ниво3566
отделение - инфекциозни болести   II - ро 

ниво

инфекциозни болести  II - ро ниво3567
отделение - диализно лечение   II - ро ниво

диализно лечение  II - ро ниво3568
отделение - образна диагностика   I - во 

ниво

образна диагностика  I - во ниво3569

д-р Петър Георгиев Филибев

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;
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отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   I - во ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  I - во ниво

3570

отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  3571
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво3572
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво6183
отделение за продължително лечение по 

вътрешни болести и нервни болести - 

продължително лечение   

продължително лечение  6893
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