
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-209

20.07.2016

"Многопрофилна болница за 

активно лечение Царица Йоанна 

Провадия" ЕООД, гр. Провадия

гр. Провадия, ул. "Желез 
Йорданов" № 1

357 400

000090033

0324211004

ЕИК:

гр. Провадия, ул. "Желез 
Йорданов" № 1

Съгл. Промените 
в ЗЛЗ: отпада 
"долекуване" и 
променя имената 
на Отд-ята за ПЛ;
Вписва 
мед.специалност 
ПФ към отд-е по 
ВБ

код:

отделение - вътрешни болести   I - во ниво

вътрешни болести  I - во ниво4E+03
кардиология  I - во ниво4E+03
нефрология  I - во ниво4E+03
пневмология и фтизиатрия  I - во ниво4E+03

отделение - нервни болести   I - во ниво

нервни болести  I - во ниво4E+03
отделение - педиатрия   I - во ниво

педиатрия  I - во ниво4E+03
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

4E+03

отделение - образна диагностика   I - во 

ниво

образна диагностика  I - во ниво4E+03
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   I - во ниво

клинична лаборатория  I - во ниво4E+03
отделение за продължително лечение по 

нервни болести - продължително 

лечение   

продължително лечение  6E+03

д-р Светослав Неделчев Неделчев

управител

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

рехабилитация;

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