
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-319

22.04.2016

"Многопрофилна болница за 

активно лечение Авис Медика" 

ЕООД, гр. Плевен

гр. Плевен, ул. "Коста 
Хаджипакев" № 7 А

5 000

114671238

1524211014

ЕИК:

гр. Плевен, ул. "Коста Хаджипакев" 
№ 7 А

Съгл. промените в 
ЗЛЗ:
- променя името 
на д-ст "Клинични 
изпитвания…";
- заличава 
"Медико-
козметични 
услуги".

код:

отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво3E+03
детска кардиология  II - ро ниво6E+03

отделение - хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво3E+03
детска хирургия  I - во ниво3E+03

отделение - медицинска онкология   II - ро 

ниво

медицинска онкология  II - ро ниво3E+03
отделение - ортопедия и травматология   

II - ро ниво

ортопедия и травматология  II - ро 
ниво

3E+03

отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

3E+03

отделение - кардиология   II - ро ниво

кардиология  II - ро ниво3E+03
отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво3E+03
отделение - ендокринология и болести на 

обмяната   II - ро ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  II - ро ниво

3E+03

отделение - гастроентерология   II - ро 

ниво

гастроентерология  II - ро ниво3E+03
отделение - акушерство и гинекология   II - 

ро ниво

акушерство и гинекология  II - ро ниво3E+03
отделение - неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво3E+03
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   II - ро ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  II - ро ниво

3E+03

отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

3E+03

отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво3E+03

д-р Владимир Василев Андреев

управител

Симона Петкова Андреева

управител

диагностика и лечение на заболявания, 
когато лечебната цел не може да се 
постигне в условията на 
извънболнична помощ;

родилна помощ;

диагностика и консултации, поискани 
от лекар или лекар по дентална 
медицина от други лечебни заведения;

клинични изпитвания на лекарствени 
продукти и медицински изделия 
съгласно действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;
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7
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво3E+03
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво3E+03
лаборатория по хистология и 

цитопатология - обща и клинична 

патология   

обща и клинична патология  6E+03
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