
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-345

03.11.2015

"Многопрофилна болница за 

активно лечение Пулс" АД, гр. 

Благоевград

гр. Благоевград, ул."Славянска" 
№ 62

50 000

200110954

0103211015

ЕИК:

гр.Благоевград 2700, област 
Благоевград, община Благоевград, 
ул."Славянска" 62

Повишава ниво на 
компетентност на 
ОАИЛ от II на III 
ниво; 
Допълнение: 
променя т. 5 от 
дейността 
съгласно 
промените в ЗЛЗ

код:

отделение - кардиология   III-то ниво

обща кардиология  III-то ниво4447
инвазивна кардиология  4455
неинвазивна кардиология  5631
интензивна кардиология  5632
кардиостимулация, имплантиране на 
кардиовертердефибрилатори, 
ресинхронизиращо лечение  

5789

отделение - гастроентерология   II - ро 

ниво

гастроентерология  II - ро ниво4448
отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво4449
отделение - хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво4450
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

4451

отделение - ортопедия и травматология   

III-то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

4452

отделение - очни болести   II - ро ниво

очни болести  II - ро ниво4453
отделение - вътрешни болести   II - ро 

ниво

вътрешни болести  II - ро ниво4454
ендокринология и болести на 
обмяната  II - ро ниво

5790

нефрология  II - ро ниво5791
пневмология и фтизиатрия  I - во ниво5908

отделение - урология   II - ро ниво

урология  II - ро ниво5792
отделение - акушерство и гинекология   II - 

ро ниво

акушерство и гинекология  II - ро ниво5793
отделение - неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво5794
отделение - спешна медицина   I - во ниво

спешна медицина  I - во ниво5795

Александър Василев Щерев

член на управително тяло

Емилия Петрова Щерева

член на управително тяло

Добромир Илиев Илковски

изпълнителен директор

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;

учебна и научна дейност;
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отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво5909
отделение по хемодиализа - диализно 

лечение   II - ро ниво

диализно лечение  II - ро ниво5910
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