
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

Номер и 

дата на 

разрешение

то за 

лечебна 

дейност

1

Данни за лечебното заведение - 

име, седалище, капитал, ЕИК и 

единен регистрационен код, адрес 

на осъществяване на дейността

2

Ниво на компетентност на 

съответните структури

3

Име от документа за самоличност 

за лицата, членове на 

управителните и контролните 

органи на лечебното заведение

4

Видиве лечебни дейности, за които 

е издадено разрешението

5

Дата на отнемане 

на разрешението и 

основанието за 

това

6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7

МБ-186

30.10.2013

"Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение д-р 

Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен

гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 
8 А; ул. "Ген. Владимир Вазов" № 
91-92; бул. "Св. Св. Кирил и 
Методий" № 20; бул. "Русе" № 89; 
ул. "Сан Стефано" № 45; ж.к. 
Сторгозия; ул. "Кл. Охридски" № 1

11 963 500

114532352

1524211001

ЕИК:

гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8 
А

Обединяват се 
Първа и Втора АГ 
клиники в АГ К-ка, 
Отд-е по 
акушерство и Отд-
е по 
неонатология; 
Към Лаб-я по 
микробиология - 
ниво туберкулоза; 
Обединяват се 
Трета к-ка по 
гинекология и К-ка 
по онкогинек-я в 
Гинекол. к-ка с 
отдел-я; Закрива 
отд-е орална хир

код:

Първа клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2915
Отделение за интензивно лечение по 

кардиология към Първа клиника по 

кардиология - анестезиология и 

интензивно лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

2921

Отделение по обща кардиология към 

Първа клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2924
Отделение по електрокардиостимулация 

към Първа клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2927
Отделение за неинвазивна диагностика 

по кардиология към Първа клиника по 

кардиология - кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2972
Втора клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2975
Отделение за интензивно лечение по 

кардиология към Втора клиника по 

кардиология - анестезиология и 

интензивно лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

2978

Отделение по обща кардиология към 

Втора клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2981
Отделение за неинвазивна диагностика 

по кардиология към Втора клиника по 

кардиология - кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2983
клиника - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво4361
отделение - ревматология   II - ро ниво

ревматология  II - ро ниво4713
клиника - пневмология и фтизиатрия   III-

то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво4714

д-р Наташа Петров Манева

изпълнителен директор

Венцислав Цветанов Грозев

член на управително тяло

Димитрина Сотирова Апостолова

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;

трансплантация на органи, тъкани и 
клетки;

 - 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 трансплантации

 - присаждане на тъкани от човешки 
труп - очна роговична тъкан

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

диспансеризация;

медико-козметични услуги;

клинични изпитвания на лекарства и 
медицинска апаратура съгласно 
действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;
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обстоятелства 

7
Първо отделение към Клиника по 

пневмология и фтизиатрия - пневмология 

и фтизиатрия   III-то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво4715
интензивно лечение  III-то ниво5124

Второ отделение към Клиника по 

пневмология и фтизиатрия - пневмология 

и фтизиатрия   III-то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво4716
клиника - нефрология   III-то ниво

нефрология  III-то ниво4717
отделение по нефрология към клиника по 

нефрология - нефрология   III-то ниво

нефрология  III-то ниво4718
отделение по диализа към Клиника по 

нефрология - диализно лечение   III-то 

ниво

диализно лечение  III-то ниво4719
клиника - гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво4720
клиника - хематология   III-то ниво

хематология  III-то ниво4721
клиника - ендокринология и болести на 

обмяната   III-то ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  III-то ниво

4722

отделение - клинична алергология   III-то 

ниво

клинична алергология  III-то ниво4723
клиника по акушерство - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво4724
отделение по акушерство към клиника по 

акушерство - акушерство и гинекология   

III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво4725
отделение към клиника по акушерство - 

неонатология   III-то ниво

неонатология  III-то ниво4726
гинекологична клиника - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво4727
отделение по обща  и оперативна 

гинекология към гинекологична клиника - 

акушерство и гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво4738
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7
отделение по онкогинекология към 

гинекологична клиника - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво4729
отделение по миниинвазивна и 

роботизирана хирургия към 

гинекологична клиника - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво4730
клиника - педиатрия   III-то ниво

педиатрия  III-то ниво4731
интензивно лечение  III-то ниво5709
клинична алергология  III-то ниво5711
медицинска генетика  5712

отделение по детска неврология към 

клиника по педиатрия - детска 

неврология   

детска неврология  5703
отделение по детска нефрология към 

клиника по педиатрия - детска 

нефрология и хемодиализа   

детска нефрология и хемодиализа  5704
онделение по детска ендокринология и 

болести на обмяната към клиника по 

педиатрия - детска ендокринология и 

болести на обмяната   

детска ендокринология и болести на 
обмяната  

5705

отделение по детска клинична 

хематология към клиника по педиатрия - 

детска клинична хематология и 

онкология   

детска клинична хематология и 
онкология  

5706

отделение по детска кардилогия към 

клиника по педиатрия - детска 

кардиология   

детска кардиология  5707
отделение по детска гастроентерология 

към клиника по педиатрия - детска 

гастроентерология   

детска гастроентерология  5708
отделение по детска пневмология и 

фтизиатрия към клиника по педиатрия - 

детска пневмология и фтизиатрия   

детска пневмология и фтизиатрия  5710
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клиника - инфекциозни болести   III-то 

ниво

инфекциозни болести  III-то ниво5713
неврологична клиника - нервни болести   

III-то ниво

нервни болести  III-то ниво5714
отделение - професионални болести   II - 

ро ниво

професионални болести  II - ро ниво5715
първа клиника по хирургия - хирургия   III-

то ниво

хирургия  III-то ниво5716
отделение по жлъчно-чернодробна и 

панкреатична хирургия към първа 

клиника по хирургия - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво5717
отделение по колопроктология и гнойно-

септична хирургия към първа клиника по 

хирургия - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво5718
втора клиника по хирургия - хирургия   III-

то ниво

хирургия  III-то ниво5719
отделение по съдова хирургия към втора 

клиника по хирургия - съдова хирургия   

III-то ниво

съдова хирургия  III-то ниво5720
трета клиника по хирургия - хирургия   III-

то ниво

хирургия  III-то ниво5721
отделение по гръдна хирургия към трета 

клиника по хирургия - гръдна хирургия   

II - ро ниво

гръдна хирургия  II - ро ниво5722
отделение по пластично-възстановителна 

и естетична хирургия към трета клиника 

по хирургия - пластично-възстановителна 

и естетична хирургия   II - ро ниво

пластично-възстановителна и 
естетична хирургия  II - ро ниво

5723

клиника по онкологична хирургия - 

хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво5724
клиника - урология   III-то ниво

урология  III-то ниво5725
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7
отделение - медицинска онкология   III-то 

ниво

медицинска онкология  III-то ниво5726
отделение - лъчелечение   II - ро ниво

лъчелечение  II - ро ниво5727
клиника - ортопедия и травматология   III-

то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

5728

клиника - неврохирургия   III-то ниво

неврохирургия  III-то ниво5729
клиника - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5730

Първо отделение анестезиология и 

интензивно лечение към КАИЛ - 

анестезиология и интензивно лечение   III-

то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5731

второ отделение анестезиология и 

интензивно лечение към КАИЛ - 

анестезиология и интензивно лечение   III-
то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5732

трето отделение анестезиология и 

интензивно лечение към КАИЛ - 

анестезиология и интензивно лечение   III-

то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5733

клиника - клинична токсикология   III-то 

ниво

клинична токсикология  III-то ниво5734
клиника - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво5735
клиника - ушно-носно-гърлени болести   

III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

5736

първа психиатрична клиника - 

психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво5737
втора психиатрична клиника - 

психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво5738

Стр. 5 от 8



Номер и 

дата на 

разрешение

то за 

лечебна 

дейност

1

Данни за лечебното заведение - 

име, седалище, капитал, ЕИК и 

единен регистрационен код, адрес 

на осъществяване на дейността

2

Ниво на компетентност на 

съответните структури

3

Име от документа за самоличност 

за лицата, членове на 

управителните и контролните 
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7
трета психиатрична клиника по обща 

психиатрия и зависимости - психиатрия   

III-то ниво

психиатрия  III-то ниво5739
клиника - кожни и венерически болести   

III-то ниво

кожни и венерически болести  III-то 
ниво

5740

клиника - физикална и рехабилитационна 

медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

5741

спешно отделение с легла за 

диагностично уточняване до 24 часа - 

спешна медицина   III-то ниво

спешна медицина  III-то ниво5742
отделение - образна диагностика   III-то 

ниво

образна диагностика  III-то ниво5743
отделение по образна диагностика за 

онкологични заболявания - образна 

диагностика   III-то ниво

образна диагностика  III-то ниво5744
отделение за неинвазивна диагностика по 

кардиология - кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво5745
отделение за гастроентерологична 

диагностика - гастроентерология   III-то 

ниво

гастроентерология  III-то ниво5746
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  5747
отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  5748
отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с пневмо-фтизиатрични 

заболявания - пневмология и 

фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  5749
отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с кожни и венеричаски болести - 

кожни и венерически болести   

кожни и венерически болести  5750
отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с ппсихични заболявания - 

психиатрия   

психиатрия  5751
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за лицата, членове на 

управителните и контролните 

органи на лечебното заведение

4

Видиве лечебни дейности, за които 

е издадено разрешението

5

Дата на отнемане 

на разрешението и 

основанието за 

това

6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7
отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с онкологични заболявания - 

медицинска онкология   

медицинска онкология  5752
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво5753
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   III-то ниво

микробиология  III-то ниво5754
лаборатория по туберкулоза  
регионално ниво

5755

медико-диагностична лаборатория - 

вирусология   III-то ниво

вирусология  III-то ниво5756
медико-диагностична лаборатория - 

медицинска генетика   III-то ниво

медицинска генетика  III-то ниво5757
медико-генетична консултация  5758
цитогенетика  5759
биохимичен скрининг на бременни 
жени  

5760

лаборатория по нуклеарна медицина и 

метаболитна лъчетерапия - нуклеарна 

медицина   III-то ниво

нуклеарна медицина  III-то ниво5761
медико-диагностична лаборатория - 
клинична имунология   III-то ниво

клинична имунология  III-то ниво5762
лаборатория по паразитология - 

медицинска паразитология   

медицинска паразитология  5763
кабинет за лабораторна диагностика на 

полово предавани инфекции - кожни и 

венерически болести   

кожни и венерически болести  5764
отделение за долекуване и 

продължително лечение с терапевтична 

насоченост по вътрешни, нервни болести 

и медицинска онкология - долекуване и 

продължително лечение   

долекуване и продължително лечение  5765
отделение за долекуване и 

продължително лечение с хирургична 

насоченост по хирургични болести - 

долекуване и продължително лечение   

долекуване и продължително лечение  5766
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Номер и 

дата на 

разрешение

то за 

лечебна 

дейност

1

Данни за лечебното заведение - 

име, седалище, капитал, ЕИК и 

единен регистрационен код, адрес 

на осъществяване на дейността

2

Ниво на компетентност на 

съответните структури

3

Име от документа за самоличност 

за лицата, членове на 

управителните и контролните 

органи на лечебното заведение

4

Видиве лечебни дейности, за които 

е издадено разрешението

5

Дата на отнемане 

на разрешението и 

основанието за 

това

6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7
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