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Данни за Администратора: 

Кои сме ние? 

С Решение №1842/30.08.2000г. по Ф.дело №876/2000г. Сливенския окръжен съд вписва в 

Търговския регистър МБАЛ”Д-р Иван Селимински”-АД-Сливен със седалище и адрес на 

управление: гр.Сливен, ул.”Христо Ботев”№1, с предмет на дейност „Осъществяване на 

болнична помощ и диагностика, лечение, периодично наблюдение, рехабилитация на 

болни с психични заболявания”.  

Районът, обслужван от МБАЛ “Д-р Иван Селимински- Сливен”– АД – гр.Сливен 

обхваща общините Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел. 

Съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-22 от 30.12.2015 г. 

МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен”– АД – гр.Сливен осъществява следните дейности : 

1.Диагностика  и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условия 

на извънболнична помощ; 

2. Родилна помощ; 

3. Рехабилитация; 

4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други 

лечебни заведения; 

5. 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 (съгласно издадено Удостоверение от ИАТ и Разрешение за 

осъществяване на лечебна дейност); 

6. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионне надзор; 

7. Диспансеризация; 

8. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в 

страната законодателство; 

10.Учебна и научна дейност. 

МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен"АД – гр.Сливен е администратор на 

лични данни, съгласно чл. 4, параграф 7 от  Регламент (ЕС) 2016/679. Като лечебно заведение 

и търговско дружество МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен"АД – гр.Сливен, като 

Администратор на лични данни е задължено да обработва лични данни на физически лица, 

като гарантира тяхното обработване изцяло в съответствие с Общ регламент относно 

защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и други 

релевантни нормативни актове 

Данни за контакт с МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен"АД – гр.Сливен 

Местоположение: 
Държава: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Адрес: гр.Сливен, ул.”Христо Ботев”№1 

Телефон:044/611 701 

Ел. поща: mbal.sl@iradeum.com  
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Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните  

С нашето Длъжностно  лице по защита на данните  можете да се свържете директно тук: 

Ел. поща: mbal.sl@iradeum.com 

Тел: 044/ 611 728  

 

Ако считате че събирането и обработването на данните нарушава разпоредбите на Регламент 

(ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) или на българското 

законодателство, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в 

Република България, а именно:  

Комисия за защита на личните данни.  

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2  

Телефон: 02 915 3 518, Интернет страница: www.cpdp.bg 
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