
 

 

 

 
 

СП Р А В К А 

за акредитирани лечебни заведения от 12.06.2014 г до 31.12.2014 
 

Лечебни заведения Акредитационна 

оценка за цялостна 

дейност на лечебното 

заведение по Наредба 

№18/205г. 

 

 
 

Акредитационна оценка за отделните 

дейности и други дейности по Наредба 

№18/205г. 

 

Акредитационна оценка за 

възможностите на лечебното 

заведение за обучение на студенти и 

специализанти по Наредба 

№18/205г. 

 

„Специализирана очна болница 

д-р Тасков” ООД – гр. 

Търговище 

 

Заповед № РД-17-12/24.01.2015г. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение по очни болести- „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански блок – „отлична“ за срок от 

пет години; 

 

за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност: Очни болести 

- „отлична“ за срок от пет години. 

 

Специализирана очна болница за 

активно лечение 

„ЛУКСОР“,ЕООД-Пловдив 

 

Заповед № РД-17-168/06.10.2014г. 

 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение по очни болести- „отлична” за срок от пет 

години; 

 

за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност: Очни болести 

– „много добра“ за срок от четири години. 

„Германско-българска 

самостоятелна медико-

диагностична лаборатория 

Зинвест-К“ ООД, гр. Пловдив 

 

Заповед № РД-17-170/06.10.2014г. 

 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

  

„Многопрофилна болница за 

активно лечение „Царица 

Йоанна“ ЕООД, гр. Сливен 

 

Заповед № РД-17-51/06.04.2015г. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение по гастроентерология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по пневмология и фтизиатрия - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 

„много добра” за срок от четири години; 

Отделение по образна диагностика - „отлична” за срок от 

за следдипломно обучение на лекари с 

образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалност: 

Гастроентерология и пневмология и 

фтизиатрия - „отлична” за срок от пет години; 

 



 

 

пет години; 

Клинична лаборатория - „отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по микробиология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Лаборатория по обща и клинична патология- „отлична” за 

срок от пет години; 

Административно-стопански блок- „отлична” за срок от 

пет години; 

Централна стерилизация- „отлична” за срок от 

пет години; 

 

СБАЛ “Св. Лазар“ ООД, гр. 

София 

 

Заповед № РД-17-10/23.01.2015г.. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение по акушерство и гинекология - „отлична“ за 

срок от пет години; 

Отделение по образна диагностика – „много добра“ за 

срок от четири години 

Административно-стопански блок - „отлична“ за срок от 

пет години; 

Болнична аптека - „отлична“ за срок от пет години. 

 

 

СОБАЛ-Пентаграм, ЕООД, гр. 

София 

 

Заповед № РД-17-161/03.10.2014г. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение по очни болести- „отлична” за срок от пет 

години; 

Клинична лаборатория - „отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок- „отлична“ за срок от 

пет години; 

 

за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност: Очни болести 

- „отлична“ за срок от пет години. 

 

ДПБЛНА/Държавна 

психиатрична болница за 

лечение на наркомании и 

алкохолизъм, София 

 

Заповед № РД-17-23/20.02.2015г. 

„много добра” за срок от 

четири години; 

 

 

Отделение без легла за поддържаща терапия с метадон - 

„отлична“ за срок от пет години; 

 

Отделение за психосоциална рехабилитация на лица, 

зависими от психоактивни вещества с ниска степен на 

грижи /жени и мъже/ и център за дневни грижи без легла 

за психосоциална рехабилитация - „много добра„ за срок 

от четири години; 

 

Отделение за детоксикация на лица, злоупотребяващи с 

алкохол и психоактивни субстанции – „много добра” за 

срок от четири години; 

 

Отделение за лечение на лица, злоупотребяващи и/или 

зависими към алкохол/жени и мъже/ със средна 

зависимост от грижи - „много добра„ за срок от четири 

години  

 



 

 

 

Административно-стопански блок- „много добра„ за срок 

от четири години; 

 

МЦ“Д-р Г.В.Миркович“ ЕООД, 

гр. Сливен 

 

Заповед № РД-17-14/24.01.2015г 

 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

 Медико-клинична лаборатория - “отлична” за срок от пет 

години 

 

 

МЦ“Свети Наум“ЕООД, гр. 

София 

 

Заповед № РД-17-54/06.04.2015г. 

 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

  

МЦ“БОРА“ гр. Пловдив 

 

Заповед № РД-17-167/06.10.2014г. 

 

„отлична” за срок от  пет 

години; 

 

  

„Специализирана очна болница 

за активно лечение „Вижън“ 

ООД, гр. София 

 

Заповед № РД-17-164/06.10.2014г. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение по очни болести- „отлична” за срок от пет 

години; 

Административно-стопански блок- „отлична“ за срок от 

пет години; 

 

за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност: Очни болести 

- „отлична“ за срок от пет години. 

 

„Пета многопрофилна болница 

за активно лечение-София“ ЕАД, 

гр. София 

 

Заповед № РД-17-169/06.10.2014г. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

Първо хирургично отделение - „отлична” за срок от пет 

години; 

Второ хирургично отделение - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по вътрешни болести - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по кардиология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по кожни и венерически болести - „отлична” за 

срок от пет години; 

Отделение по педиатрия - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по нервни болести - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по ендокринология и болести на обмяната - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по Ушно-носно-гърлени болести - „отлична” за 

срок от пет години; 

за практическо обучение (учебни практики и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление „Здравни грижи“ 

на образователно-квалификационна степен  

„бакалавър“ по специалността „медицинска 

сестра“- „отлична” за срок от пет години; 

 

за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност: Акушерство и 

гинекология –модул гинекология; 

Анестезиология и интензивно лечение; 

Вътрешни болести; Нервни болести; Ушно-

носно-гърлени болести; Образна диагностика; 

Клинична лаборатория; Обща и клинична 

патология; Очни болести; Педиатрия; 

Урология; Физикална и рехабилитационна 

медицина; Хирургия - „много добра“ за срок 

от четири години години. 

 



 

 

Отделение по очни болести - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по урология - „отлична” за срок от пет години; 

Отделение по гинекология – „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по гастроентерология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по пневмология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - 

„отлична” за срок от пет години; 

Отделение по клинична патология - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по образна диагностика - „отлична” за срок от 

пет години; 

Отделение по хемодиализа - „отлична” за срок от пет 

години; 

Клинична лаборатория - „отлична” за срок от пет години; 

Лаборатория по микробиология - „отлична” за срок от пет 

години; 

Лаборатория по трансфузионна хематология - „отлична” 

за срок от пет години; 

Административно-стопански блок- „отлична” за срок от 

пет години; 

Централна стерилизация- „отлична” за срок от пет 

години; 

 

Болнична аптека - „отлична” за срок от пет години; 

Специализирана болница за 

рехабилитация “Стайков и 

фамилия“, гр. Несебър, к.к. 

Слънчев бряг в сградата на х-л 

Средец 

 

Заповед № РД-17-11/24.01.2015г. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина– 

„отлична” за срок от пет години; 

Административно-стопански блок - „отлична“ за срок от 

пет години; 

 

за практическо обучение (учебни практики и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление „здравни грижи“ 

на образователно-квалификационна степен  

„професионален бакалавър“ по специалността 

„рехабилитатор“ - „отлична“ за срок от пет 

години 

за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност: Физикална и 

рехабилитационна медицина - „отлична“ за 

срок от пет години. 

 



 

 

МЦ за Репрудуктивна медицина 

“Радост“ ООД, гр. Варна 

 

Заповед № РД-17-163/06.10.2014г. 

„отлична” за срок от  пе 

години; 

 

 

  

СБАЛ по ОНКОЛОГИЯ, 

ЕАД, гр. София 

 

Заповед № РД-17-165/06.10.2014г. 

„отлична” за срок от 

петгодини; 

 

Клиника по коремна хирургия - „отлична” за срок от пет  

години; 

Торакална клиника - „отлична” за срок от пет  години; 

Клиника по гинекология - „отлична” за срок от пет  

години; 

Клиника по лъчелечение - „отлична” за срок от пет  

години; 

Клиника по урология - „отлична” за срок от пет  години; 

Клиника по дерматология -„отлична” за срок от пет  

години; 

Клиника по химиотерапия - „отлична” за срок от пет  

години; 

Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно 

лечение - „отлична” за срок от пет  години; 

Отделение по гастроентерология - „отлична” за срок от 

пет  години; 

Отделение по ушно-носно-гърлени болести - „отлична” за 

срок от пет  години; 

Клиника по нуклеарна медицина - „отлична” за срок от 

пет  години; 

Отделение по образна диагностика - „отлична” за срок от 

пет  години; 

Отделение по трансфузионна хематология - „отлична” за 

срок от пет  години; 

Клиника по клинична патология - „отлична” за срок от 

пет  години; 

Микробиология - „отлична” за срок от пет  години; 

Клинична лаборатория - „добра” за срок от три  години; 

Отделение по диагностика „Ин витро“ – „добра“ за срок 

от три години; 

Отделение по диагностика „Ин виво“ – „отлична” за срок 

от пет  години; 

Централна стерилизация - „отлична” за срок от пет  

години; 

Болнична аптека - „отлична” за срок от пет  години; 

Административно-стопански блок-„отлична“ за срок от 

пет години 

 

за практическо обучение (учебни практики и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление „Здравни грижи“ 

на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ по специалността „медицинска 

сестра“ - „отлична“ за срок от пет години; 

 

за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност: Хирургия; 

Гръдна хирургия; Анестезиология и 

интензивно лечение; Медицинска 

онкология;Лъчелечение; Нуклеарна медицина; 

Микробиология; Образна диагностика; 

Акушерство и гинекология/модул 

Гинекология/ - „отлична“ за срок от пет 

години. 

 



 

 

МЦ “Репродуктивно здраве д-р 

Щерев“ гр. Русе 

 

Заповед № РД-17-162/03.10.2014г. 

 

„много добра” за срок от  

четири години; 

 

  

„Университетска 

специализирана болница за 

активно лечение по сърдечно-

съдови заболявания „Св. 

Екатерина“ ЕАД, гр. София 

 

Заповед № РД-17-173/16.10.2014г. 

  за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност „Детска 

кардиология“- „отлична“ за срок от пет 

години. 

 

 

„ДКЦ-2-Плевен“-ЕООД, гр. 

Плевен 

 

Заповед № РД-17-53/06.04.2015г. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

Образна диагностика - “отлична” за срок от пет години; 

Клинична лаборатория - “отлична” за срок от пет години; 

Микробиологична лаборатория - “отлична” за срок от пет 

години; 

Медицинска паразитология - “отлична” за срок от пет 

години; 

Имунохематология - “отлична” за срок от пет години; 

Обща и клинична патология - “отлична” за срок от пет 

години 

 

 

РЦТХ-Варна 

 

Заповед № РД-17-52/06.04.2015г. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

 за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност: 

трансфузионна хематология - „много добра “ 

за срок от четири години 

ЦПЗ – гр. Пловдив- ЕООД, гр. 

Пловдив 

 

Заповед № РД-17-177/19.01.2015г. 

„отлична” за срок от пет 

години; 

 

 

 

Приемно-диагностичен блок - „отлична“ за срок от пет 

години; 

Отделение „Дневен стационар за рехабилитация, 

ресоциализация с трудово-терапевтичен комплекс“ - 

„отлична“ за срок от пет години; 

Отделение за лечение на остро болни жени с ендогенни, 

екзогенни, органични разстройства на личността - 

„отлична“ за срок от пет години; 

Отделение за лечение на остро болни мъже с ендогенни, 

екзогенни, органични разстройства на личността - 

„отлична“ за срок от пет години; 

Отделение за лечение на гранични състояния и на 

психично болни с трайна социална дисфункция - 

„отлична“ за срок от пет години; 

Клинична лаборатория – „много добра“ за срок от четири 

за практическо обучение (учебни практики и 

преддипломен стаж) на студенти по 

професионално направление „Здравни грижи“ 

на образователно-квалификационна степен  

„бакалавър“ по специалността „медицинска 

сестра“- „отлична” за срок от пет години; 

за преддипломен стаж на студенти по 

професионално направление „Обществено 

здраве“ на образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ и/или магистър по 

специалността „Управление на здравни 

грижи“- „отлична “ за срок от пет години;  

за следдипломно обучение на магистър-лекари 

за придобиване на специалност: Психиатрия - 

„отлична“ за срок от пет години. 

 



 

 

години; 

Болнична аптека - „отлична“ за срок от пет години; 

Административно-стопански блок - „отлична“ за срок от 

пет години; 

 

НЮ ЛАЙФ - Специализиран 

медицински център ООД, гр. 

Пловдив 

 

Заповед № РД-17-166/06.10.2014г. 

 

„отлична” за срок от  една 

година; 

 

  

ВИЕНА Ин Витро Медицински 

център, ЕООД, гр. София 

 

Заповед № РД-17-6/19.01.15г. 

 

„отлична” за срок от пет 

години. 

 

  

СБР-РОДОПИ 

ЕООД, гр. Рудозем 

 

Заповед № РД-17-13/24.01.2015г. 

„отлична” за срок от една 

година; 

 

  

 


