
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

30.12.2016

"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

26 263 900

114532352

1524211001

ЕИК:

гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8 
А

Нова д-ст: 
присаждане на 
очна роговица и 
други тъкани 
/амниотична 
мембрана/;
Закрива Отд-е по 
обр.диагностика 
към К-ка по 
образна 
диагностика;
Престр-ра Първа 
и Втора псих.к-ки;
Закрива Трета 
псих.к-ка;
Определя н.к. на 
Отд-е по обща и 
клин.пато.-IIIн

код:

Първа клиника по кардиология - 

кардиология   II - ро ниво

кардиология  II - ро ниво3E+03
Отделение за интензивно лечение по 

кардиология към Първа клиника по 

кардиология - кардиология   

кардиология  II - ро ниво3E+03
Отделение по обща кардиология към 

Първа клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  II - ро ниво3E+03
Втора клиника по кардиология - 

кардиология   II - ро ниво

кардиология  II - ро ниво3E+03
Отделение за интензивно лечение по 

кардиология към Втора клиника по 

кардиология - кардиология   II - ро ниво

кардиология  II - ро ниво3E+03
Отделение по обща кардиология към 

Втора клиника по кардиология - 

кардиология   II - ро ниво

кардиология  II - ро ниво3E+03
клиника - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво4E+03
гастроентерология  III-то ниво6E+03
нефрология  III-то ниво6E+03
ендокринология и болести на 
обмяната  III-то ниво

6E+03

кардиология  II - ро ниво6E+03
пневмология и фтизиатрия  III-то ниво6E+03
ревматология  6E+03

клиника - ревматология   II - ро ниво

ревматология  II - ро ниво5E+03
клиника - пневмология и фтизиатрия   III-

то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво5E+03
Първо отделение по пневмология и 

фтизиатрия към Клиника по пневмология 

и фтизиатрия - пневмология и 

фтизиатрия   III-то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво5E+03
интензивно лечение по пневмология и 
фтизиатрия  III-то ниво

5E+03

доц. д-р Цветан Христофоров 
Луканов
изпълнителен директор

КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ

член на управително тяло

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА БЪРЗАШКА-
ХРИСТОВА
член на управително тяло

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ

член на управително тяло

ТАНЯ ВИКТОРОВА СТЕФАНОВА

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 очна рогоца и други 
тъкани (амниотична мембрана);

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

диспансеризация;

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

учебна и научна дейност;
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7
Второ отделение към Клиника по 

пневмология и фтизиатрия - пневмология 

и фтизиатрия   III-то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво5E+03
клиника - нефрология   III-то ниво

нефрология  III-то ниво5E+03
отделение по нефрология към клиника по 

нефрология - нефрология   III-то ниво

нефрология  III-то ниво5E+03
клиника - гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво5E+03
отделение по клинична 

гастроентерология с хематология към 

Клиника по гастроентерология - 

гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво5E+03
клиника - ендокринология и болести на 

обмяната   III-то ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  III-то ниво

5E+03

отделение - клинична алергология   III-то 

ниво

клинична алергология  III-то ниво5E+03
клиника - акушерство и гинекология   III-то 

ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03
отделение по акушерство към клиника по 

акушерство и гинекология - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03
отделение по обща и оперативна 

гинекология към клиника по акушерство и 

гинекология - акушерство и гинекология   

III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03
клиника по онкогинекология - акушерство 

и гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03
отделение по онкогинекология към 

клиника по онкогинекология - акушерство 

и гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03
отделение по миниинвазивна и 

роботизирана хирургия към клиника по 

онкогинекология - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03
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клиника - неонатология   III-то ниво

неонатология  III-то ниво5E+03
клиника - педиатрия   III-то ниво

педиатрия  III-то ниво5E+03
интензивно лечение на деца  III-то 
ниво

6E+03

отделение по детска нефрология към 

клиника по педиатрия - детска 

нефрология и хемодиализа   

детска нефрология и хемодиализа  6E+03
отделение по детска ендокринология и 

болести на обмяната към клиника по 

педиатрия - ендокринология и болести на 

обмяната   

ендокринология и болести на 
обмяната  

6E+03

онделение по детска детска клинична 

хематология и онкология към клиника по 

педиатрия - детска клинична хематология 

и онкология   

детска клинична хематология и 
онкология  

6E+03

отделение по детска гастроентерология 

към клиника по педиатрия - детска 

гастроентерология   

детска гастроентерология  6E+03
отделение по детска пневмология и 

фтизиатрия към клиника по педиатрия - 

детска пневмология и фтизиатрия   

детска пневмология и фтизиатрия  6E+03
отделение - детска неврология   III-то ниво

детска неврология  III-то ниво6E+03
клиника - клинична хематология   III-то 

ниво

клинична хематология  III-то ниво6E+03
клиника - инфекциозни болести   III-то 

ниво

инфекциозни болести  III-то ниво6E+03
неврологична клиника - нервни болести   

III-то ниво

нервни болести  III-то ниво6E+03
отделение - професионални болести   II - 

ро ниво

професионални болести  II - ро ниво6E+03
първа клиника по хирургия - хирургия   III-

то ниво

хирургия  III-то ниво6E+03
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отделение по жлъчно-чернодробна и 

панкреатична хирургия към първа 

клиника по хирургия - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво6E+03
отделение по колопроктология и гнойно-

септична хирургия към първа клиника по 

хирургия - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво6E+03
втора клиника по хирургия - хирургия   III-

то ниво

хирургия  III-то ниво6E+03
отделение по детска хирургия към втора 

клиника по хирургия - детска хирургия   II - 

ро ниво

детска хирургия  II - ро ниво6E+03
отделение по пластично-възстановителна 

и естетична хирургия към втора клиника 

по хирургия - пластично-възстановителна 

и естетична хирургия   II - ро ниво

пластично-възстановителна и 
естетична хирургия  II - ро ниво

6E+03

трета клиника по хирургия - хирургия   III-

то ниво

хирургия  III-то ниво6E+03
отделение по гръдна хирургия към трета 

клиника по хирургия - гръдна хирургия   

II - ро ниво

гръдна хирургия  II - ро ниво6E+03
отделение по съдова хирургия към трета 

клиника по хирургия - съдова хирургия   

III-то ниво

съдова хирургия  III-то ниво6E+03
клиника - урология   III-то ниво

урология  III-то ниво6E+03
отделение - медицинска онкология   III-то 

ниво

медицинска онкология  III-то ниво6E+03
отделение - лъчелечение   II - ро А ниво

лъчелечение  II - ро А ниво6E+03
клиника - ортопедия и травматология   III-

то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

6E+03

клиника - неврохирургия   III-то ниво

неврохирургия  III-то ниво6E+03
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клиника - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

6E+03

Първо отделение анестезиология и 

интензивно лечение към КАИЛ - 

анестезиология и интензивно лечение   III-

то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

6E+03

второ отделение анестезиология и 

интензивно лечение към КАИЛ - 

анестезиология и интензивно лечение   III-

то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

6E+03

трето отделение анестезиология и 

интензивно лечение към КАИЛ - 

анестезиология и интензивно лечение   III-

то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

6E+03

клиника - клинична токсикология   III-то 

ниво

клинична токсикология  III-то ниво6E+03
клиника - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво6E+03
клиника - ушно-носно-гърлени болести   

III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

6E+03

първа психиатрична клиника - 

психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво6E+03
отделение по обща психиатрия (мъже и 

жени) към първа психиатрична клиника - 

психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво6E+03
отделение за остри психотични 

разстройства към първа психиатрична 

клиника - психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво6E+03
втора психиатрична клиника - 

психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво6E+03
клиника - физикална и рехабилитационна 

медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

6E+03

Стр. 5 от 7



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
спешно отделение - спешна медицина   III-

то ниво

спешна медицина  III-то ниво6E+03
клиника по онкологична хирургия - 

хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво6E+03
клиника - кожни и венерически болести   

III-то ниво

кожни и венерически болести  III-то 
ниво

6E+03

отделение за неинвазивна диагностика по 

кардиология към първа клиника по 

кардиология - кардиология   

кардиология  6E+03
отделение по електрокардиостимулация 

към първа клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  6E+03
отделение за неинвазивна диагностика по 

кардиология към втора клиника по 

кардиология - кардиология   

кардиология  6E+03
клиника - образна диагностика   III-то ниво

образна диагностика  III-то ниво6E+03
отделение по диализа - диализно 

лечение   III-то ниво

диализно лечение  III-то ниво6E+03
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6E+03
отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  6E+03
отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с пневмо-фтизиатрични 

заболявания - пневмология и 

фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  6E+03
отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с психични заболявания - 

психиатрия   

психиатрия  6E+03
отделение за диспансерно наблюдение 

на болни с онкологични заболявания - 

медицинска онкология   

медицинска онкология  6E+03
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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
клиника по нуклеарна медицина и 

метаболитна лъчетерапия - нуклеарна 

медицина   III-то ниво

нуклеарна медицина  III-то ниво6E+03
отделение по гастроентерологична 

диагностика - гастроентерология   III-то 

ниво

гастроентерология  III-то ниво6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   III-то ниво

микробиология  III-то ниво6E+03
лаборатория по туберкулоза  
регионално ниво

6E+03

медико-диагностична лаборатория - 

клинична имунология   III-то ниво

клинична имунология  III-то ниво6E+03
лаборатория по медицинска 

паразитология - медицинска 

паразитология   III-то ниво

медицинска паразитология  III-то ниво6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

вирусология   III-то ниво

вирусология  III-то ниво6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

медицинска генетика   III-то ниво

медицинска генетика  III-то ниво6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво6E+03
отделение за продължително лечение по 

вътрешни болести, нервни болести и 

медицинска онкология - продължително 

лечение   

продължително лечение  6E+03
отделение за продължително лечение по 

хирургични болести - продължително 

лечение   

продължително лечение  6E+03
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