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„БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ 2014/2015 

Лечебни заведения, кандидатствали за медицинска апаратура  

 

 

 

№ 

 

ГРАД 

 

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ 

 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

 

    

1. София 

 

МБАЛ  

“Национална кардиологична болница“ 

 

 Ехокардиограф – триизмерен, за диагностика на 

заболявания в детска възраст 

 Система от 4 интензивни пациентни монитора и 

съвместим с тях транспортен пациентен монитор 

 Респиратор 

 

2. София 

 

УМБАЛ „Александровска“ 

 

 Апарат за функционално изследване на дишането – 

комплексна оценка на дихателната функция при деца 

 Апарат за дихателна реанимация - комбиниран апарат 

за овлажняване и затопляне на газове, подадени с 

положително налягане с помощта на вграден генератор 

 Ендоскопска техника за изследване на дихателната 

система на деца с белодробни заболявания - 

Фибробронхоскоп 

 

3. София 

 

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ 

 

 Сет за ригидна бронхоскопия 

 Мобилен (портативен) ехографски апарат за 

диагностика в детска ортопедия 

 Артроскоп с пневматична турникетна система за 

диагностика и лечение при деца  

 Мини борер за детска ортопедия и травматология 

 Педиатрична гипсовачна маса 

 

4. София 

 

СБАЛАГ „Майчин дом“  Респиратор от висок клас 

 

5. София 

 

СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“  Видео ЕЕГ система за деца 

 

6. София 

 

МБАЛ „Св. Ив. Рилски“  Апарат за продължително видео ЕЕГ мониториране 

при деца 

 

7. Пловдив УМБАЛ „Св. Георги“  Респиратор от висок клас за Отделение по 

Неонатология 

 Ехографски апарат за сърдечна, мозъчна и коремна 

ехография за Клиника по педиатрия  

 Респиратор от висок клас за Клиника по детска 

хирургия  (ОПЦИЯ) 

 

8. Стара Загора МБАЛ  

„Проф. д-р Ст. Киркович“-Университетска  

 Преносим автономен ултразвуков скалпел за дисекция 

и хемостаза на кръвоносни съдове (ОПЦИЯ)  

 

9. Варна УМБАЛ „Св. Марина“  Холтер за 24-часово мониториране на ЕКГ при деца 

 Ехокардиограф за деца 

 

10. Плевен УМБАЛ „Д-р Г. Странски“  Сет за интракраниална ендоскопска неврохирургия на 

деца (ОПЦИЯ) 

 Електрокардиограф за диагностика на деца 

 Стационарен ехограф за диагностика на деца 

 

11. Варна СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“  Ехографски апарат за диагностика на заболявания в 

неонатология 

 

 


