
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
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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-295

19.12.2017

"Многопрофилна болница за 

активно лечение Вита" ЕООД, гр. 

София

гр. София, район Оборище, ул. 
"Драговица" № 9 и ул. "Филип 
Кутев" № 10

5 000

131259767

2201211060

ЕИК:

гр. София, район Оборище, ул. 
"Драговица" № 9

Втори адрес на 
ЛЗ;
Нови дейности; 
Отпада медико-
козметични 
услуги; Коригира 
името на 
клинични 
изпитвания;
Добавя мед.спец-
ти: педиатрия, ГЕ, 
неврохирургия, 
трансфузионна 
хематология;
Отд-е по хир-я 
стана К-ка;
Повишава н.к.;
Разкрива к-ки / 
отд-я;

код:

клиника - хирургия   

хирургия  2E+03
клиника - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво2E+03
пневмология  II - ро ниво7E+03
нефрология  II - ро ниво7E+03

отделение - гастроентерология   

гастроентерология  2E+03
отделение - пластично-възстановителна и 

естетична хирургия   III-то ниво

пластично-възстановителна и 
естетична хирургия  III-то ниво

2E+03

отделение - неврохирургия   

неврохирургия  2E+03
отделение - урология   

урология  2E+03
отделение - акушерство и гинекология   

акушерство и гинекология  2E+03
отделение - неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво2E+03
отделение - ортопедия и травматология   

III-то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

2E+03

отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

2E+03

отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

7E+03

отделение - образна диагностика   

образна диагностика  7E+03
отделение - диализно лечение   III-то ниво

диализно лечение  III-то ниво7E+03
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво7E+03
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво7E+03

д-р Тихомир Костов Савчев

управител

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;

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

диспансеризация;

присаждане на тъкани: костно-
сухожилна тъкан, фасция, хрущялна 
тъкан и кожа - съгл. Удостоверение № 
8 / 20.10.2017г. на ИАТ;

асистирана репродукция, осигуряване, 
използване на човешки чйцеклетки, 
сперматозоиди, зиготи и 
предимплатационни ембриони - съгл. 
Удостоверение № 4 / 25.08.2010г. на 
ИАТ;

съхранение на сперматозоиди, зиготи 
и предимплантационни ембриони - 

съгл. Удостоверение № 4 / 25.08.2010г. 
на ИАТ;

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

учебна и научна дейност;
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Ниво на компетентност на 
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3
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управителните и контролните 
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4
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5
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6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7
медико-диагностична лаборатория - обща 

и клинична патология   I - во ниво

обща и клинична патология  I - во ниво7E+03
медико-диагностична лаборатория - 

трансфузионна хематология   

трансфузионна хематология  7E+03
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