
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-139

01.07.2021

"Многопрофилна болница за 

активно лечение - Силистра" АД, 

гр. Силистра

гр. Силистра, ул."Петър 
Мутафчиев" № 80

9 254 570

118501906

1931211001

ЕИК:

гр. Силистра, ул."Петър 
Мутафчиев" № 80

Нова медицинска 
дейност - 
интервенционална
 кардиология в 
Отд-е по 
кардиология и д-
ст по 
Ревматология с II 
н.к. към Отд-е по 
ВБ;
Закрива Кожно-
венерическо 
отделение;
Съобразява стр-
ри АГ и Хирургия 
със стандартите.

код:

отделение - кардиология   

обща кардиология  1692
кардиологично интензивно лечение на 
сърдечно-съдовите усложнения и 
контрол на критичните нарушения на 
хемодинамиката  

6870

неинвазивна диагностика  6871
интервенционална кардиология  6872

отделение - вътрешни болести   II - ро 

ниво

вътрешни болести  II - ро ниво1693
гастроентерология  II - ро ниво1694
нефрология  II - ро ниво1695
ендокринология и болести на 
обмяната  

1696

ревматология  II - ро ниво6873
отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво1697
отделение - акушерство и гинекология   II - 

ро ниво

акушерство и гинекология  II - ро ниво1698
отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво1699
отделение - неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво1700
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

1701

отделение - хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво1702
отделение - ортопедия и травматология   

II - ро ниво

ортопедия и травматология  II - ро 
ниво

1703

отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

1704

отделение - очни болести   

очни болести  1705
отделение - урология   II - ро ниво

урология  II - ро ниво1706

д-р Васил Георгиев Славов

изпълнителен директор

Десислава Светлозарова 
Велковска - Панкова
член на управително тяло

Георги Димитров Георгиев

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 и експертиза на органи 
(откриване, установяване на мозъчна 
смърт 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 - психиатрия   II - ро ниво

психиатрия  II - ро ниво1707
отделение - пневмология и фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  1708
отделение - инфекциозни болести   II - ро 

ниво

инфекциозни болести  II - ро ниво1710
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

1712

мултипрофилно спешно отделение - 

спешна медицина   II - ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво1713
отделение по клинична патология - обща 

и клинична патология   

обща и клинична патология  1715
отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  1716
отделение по хемодиализа - диализно 

лечение   II - ро ниво

диализно лечение  II - ро ниво4609
отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво5596
отделение - трансфузионна хематология   

II - ро ниво

трансфузионна хематология  II - ро 
ниво

5597

медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво5598
лаборатория по туберкулоза  средно 
ниво

5599

медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво6173
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