
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-414

08.07.2022

"Многопрофилна болница за 

активно лечение "Сърце и 

Мозък"" ЕАД, гр. Плевен

гр. Плевен, ул. "Пиер Кюри" № 2; 
гр. Плевен, ул. "Ген. Владимир 
Вазов" № 91
гр. Бургас, ул. "Здраве" № 29

50 000

203831564

1524211020

ЕИК:

гр. София, р-н Изгрев, ж.к. 
"Дианабад", бул. "Г. М. Димитров" 
№ 1, офис 1, офис сграда № 3

Промяна на 
административния
 адрес на ЛЗ в гр. 
Бургас. 
Преструктуриране 
на ЛЗ, като се 
сливат отеления в 
гр. Плевен и в гр. 
Бургас.

код:

Лечебна дейност да се осъществява в гр. 

Плевен както следва: -    

клиника - кардиология   

кардиология  6354
електрокардиостимулация  7035

първо отделение по кардиология към 

клиника по кардиология - кардиология   

кардиология  6593
отделение за кардиологично интензивно 

лечение на сърдечно-съдови усложнения 

и контрол в/у критичните нарушения на 

хемодинам към клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  6356
кардиологично интензивно лечение на 
сърдечно-съдовите усложнения и 
контрол на критичните нарушения на 
хемодинамиката  

7034

клиника - кардиохирургия   III - то ниво

кардиохирургия  III - то ниво6357
първо отделение по кардиохирургия към 

клиника по кардиохирургия - 

кардиохирургия   III - то ниво

кардиохирургия  III - то ниво6359
отделение за интензивно лечение по 

кардиохирургия - кардиохирургия   

кардиохирургия  6360
клиника по съдова хирургия - съдова 

хирургия   III - то ниво

съдова хирургия  III - то ниво6361
първо отделение по съдова хирургия към 

клиника по съдова хирургия - съдова 

хирургия   III - то ниво

съдова хирургия  III - то ниво6362
клиника по анестезиология и интензивно 

лечение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6595

първо отделение по анестезиология и 

интензивно лечение към КАИЛ - 

анестезиология и интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6596

д-р Петя Иванова Диновска

изпълнителен директор

Живко Стойков Колев

член на управително тяло

Тони Йонков Веков

член на управително тяло

трансплантация на органи, тъкани и 

клетки: трансплантация на костно-
сухожилни/хрущялни тъкани и/или 
алографт продукти;

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;

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

диспансеризация;

учебна и научна дейност;
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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 неврохирургия - 

неврохирургия   III - то ниво

неврохирургия  III - то ниво6664
първо отделение по неврохирургия към 

клиника по неврохирургия - 

неврохирургия   III - то ниво

неврохирургия  III - то ниво6667
клиника по нервни болести - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво6669
първо отделение по нервни болести към 

клиника по нервни болести - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво6670
клиника по физикална и 

рехабилитационна медицина - физикална 

и рехабилитационна медицина   III - то 

ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III - то ниво

6671

първо отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина към клиника 

по физикална и рехабилитационна 

медицина - физикална и 

рехабилитационна медицина   III - то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III - то ниво

6672

клиника по гръдна хирургия - гръдна 

хирургия   III - то ниво

гръдна хирургия  III - то ниво6674
първо отделение по гръдна хирургия към 

клиника по гръдна хирургия - гръдна 

хирургия   III - то ниво

гръдна хирургия  III - то ниво6675
клиника по хирургия - хирургия   III - то 

ниво

хирургия  III - то ниво6843
първо отделение по хирургия към 

клиника по хирургия - хирургия   III - то 

ниво

хирургия  III - то ниво6844
клиника по ортопедия и травматология - 

ортопедия и травматология   III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

6886

трансплантация на костно-
сухожилни/хрущялни тъкани и/или 
алографт продукти  

6971
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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
първо отделение по ортопедия и 

травматология към клиника по ортопедия 

и травматология - ортопедия и 

травматология   III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

6846

отделение - лъчелечение   III - то ниво

лъчелечение  III - то ниво6838
клиника по медицинска онкология - 

медицинска онкология   III - то ниво

медицинска онкология  III - то ниво6837
първо отделение по медицинска 

онкология към клиника по медицинска 

онкология - медицинска онкология   III - то 

ниво

медицинска онкология  III - то ниво6835
клиника по пневмология и фтизиатрия - 

пневмология и фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  6832
първо отделение по пневмология и 

фтизиатрия към Клиника по пневмология 

и фтизиатрия - пневмология и 

фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  6884
второ отделение по гинекология без 

родилна помощ - акушерство и 

гинекология   III - то ниво

акушерство и гинекология  III - то ниво6883
първо отделение по неинвазивна 

диагностика - кардиология   

кардиология  6882
неинвазивна диагностика  6970

първо отделение по инвазивна 

диагностика - кардиология   

кардиология  6880
инвазивна диагностика  6881
електрокардиостимулация  6969

отделение - образна диагностика   III - то 

ниво

образна диагностика  III - то ниво6879
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6968
клинична лаборатория - клинична 

лаборатория   III - то ниво

клинична лаборатория  III - то ниво6967
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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
микробиологична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво6966
имунологична лаборатория - клинична 

имунология   II - ро ниво

клинична имунология  II - ро ниво6965
лаборатория по медицинска генетика - 

медицинска генетика   

медицинска генетика  6964
Лечебна дейност да се осъществява в гр. 

Бургас както следва: -    

второ отделение по кардиология - 

кардиология   

кардиология  6955
второ отделение по кардиохирургия - 

кардиохирургия   III - то ниво

кардиохирургия  III - то ниво6956
второ отделение по анестезиология и 

интензивно лечение - анестезиология и 

интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6959

второ отделение по съдова хирургия - 

съдова хирургия   III - то ниво

съдова хирургия  III - то ниво6963
второ отделение по нервни болести - 

нервни болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво6985
второ отделение по неврохирургия - 

неврохирургия   III - то ниво

неврохирургия  III - то ниво6986
второ отделение по гръдна хирургия - 

гръдна хирургия   III - то ниво

гръдна хирургия  III - то ниво6987
второ отделение по хирургия - хирургия   

III - то ниво

хирургия  III - то ниво6988
отделение по урология - урология   III - то 

ниво

урология  III - то ниво6989
второ отделение по ортопедия и 

травматология - ортопедия и 

травматология   III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

6990
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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
отделение по гастроентерология - 

гастроентерология   III - то ниво

гастроентерология  III - то ниво6991
второ отделение по физикална и 

рехабилитационна медицина - физикална 

и рехабилитационна медицина   III - то 

ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III - то ниво

6992

второ отделение по неинвазивна 

диагностика по кардиология - 

кардиология   

кардиология  6983
неинвазивна диагностика  6984

второ отделение по инвазивна 

кардиология - кардиология   

кардиология  6980
инвазивна кардиология  6981
електрокардиостимулация  6982

второ отделение по образна диагностика - 

образна диагностика   III - то ниво

образна диагностика  III - то ниво6979
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III - то ниво

клинична лаборатория  III - то ниво6978
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво6977
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