
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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е издадено разрешението
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МБ-15

09.12.2022

"Многопрофилна болница за 

активно лечение - д-р 

Никола Василев" АД, гр. 

Кюстендил

гр. Кюстендил, пл. "17-ти Януари" 
№ 1

2 139 820 лв.

109080582

1029211001

ЕИК:

гр. Кюстендил, пл. "17-ти Януари" 
№ 1

Закрива Отд-е по 
очни болести; 
Определя II-ро 
н.к. на Отд-е по 
хирургия и II-ро 
н.к. на Отд-е по 
акушерство и 
гинекология.

код:

седалище:

капитал:

 адрес на осъществяване на 

дейността:

отделение - вътрешни болести   II - 

ро ниво

вътрешни болести  II - ро ниво2397
гастроентерология  II - ро ниво2400
нефрология  II - ро ниво2403
ендокринология и болести на 
обмяната  

2409

клинична хематология  I - во ниво5531

отделение - хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво2412
урология  II - ро ниво2415

отделение - кардиология   

обща кардиология  2418
инвазивна кардиология  6654
неинвазивна кардиология  6655
кардиологично интензивно лечение на 
сърдечно-съдовите усложнения и 
контрол на критичните нарушения на 
хемодинамиката  

6656

отделение - анестезиология и 

интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

2421

отделение - ортопедия и 

травматология   II - ро ниво

ортопедия и травматология  II - ро 
ниво

2424

отделение - акушерство и 

гинекология   II - ро ниво

акушерство и гинекология  II - ро ниво2427

отделение - неонатология   I - во 

ниво

неонатология  I - во ниво2430

отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво2433

отделение - нервни болести   II - ро 

ниво

нервни болести  II - ро ниво2439

отделение - психиатрия   II - ро ниво

психиатрия  II - ро ниво2448

д-р Александър Стефанов 
Величков

изпълнителен директор

Людмил Стоянов Спасов

член на управително тяло

Лора Богословова Стоянова - 
Тасева

член на управително тяло

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;

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;

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

диспансеризация;

клинични изпитвания на лекарствени 

продукти и медицински изделия 
съгласно действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;
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отделение - пневмология и 

фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  2451

Мултипрофилно спешно 

отделение - спешна медицина   II - 

ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво2454

отделение - образна диагностика   

II - ро ниво

образна диагностика  II - ро ниво2463

отделение - диализно лечение   II - 

ро ниво

диализно лечение  II - ро ниво2469

отделение - трансфузионна 

хематология   II - ро ниво

трансфузионна хематология  II - ро 
ниво

2472

отделение - обща и клинична 

патология   

обща и клинична патология  5532

отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  4611

медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво4612

медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво6177
лаборатория по туберкулоза  средно 
ниво

7057

хистологична лаборатория - 

хистологична лаборатория   
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