ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
•
№
1.

2.

Болници в областта
Наименование на лечебното
заведение
Интернет страница
"МБАЛ-Гулянци" ЕООД
http://www.gulyantsi.net/bg/cat/
22

УМБАЛ “Д-р Георги
Странски” -Плевен ЕАД
http://www.umbalpleven.com/

Кратко представяне
(профил, предимства – специализирани услуги, оборудване и т.н.)
МБАЛ-Гулянци ЕООД разполага с четири отделения с 50 болнични легла /вътрешно
неврологично, детско, отделение за физикална терапия и рехабилитация/, модерни
рентгеново отделение и клинична лаборатория, приемни кабинети и болнична аптека.
В болницата работят 11 висококвалифицирани лекари с една и две медицински
специалности и консултанти - двама професори и двама доценти.
МБАЛ-Гулянци ЕООД отговаря на европейските критерий за болница като сграден
фонд, персонал и медицинска техника, което ще позволи развитие на болничния пазар
"здраве"на територията на общината.
Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски”
- Плевен е създадена преди повече от 145 години и е най-голямото лечебно заведение
за болнична помощ в Северна България.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските
специалности;
Лечение на спешни състояния;
Високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни
заведения.

Университетската болница е един от утвърдените центрове, включени в програмата за
донорство на органи и тъкани за трансплантация.
Университетската болница е център за университетско образование и предоставя
съвременни възможности за обучение на студенти, стажант-лекари, специализанти и
специалисти по здравни грижи.
Консултативно-диагностичният блок има приемни и консултативни кабинети,
специализирани медико-диагностични лаборатории и диспансерни отделения.
Стационарният блок включва клиники и отделения по акушерство и гинекология, по
всички профили на вътрешните болести (пневмология, кардиология, нефрология и
диализа, хематология, ендокринология, гастроентерология, токсикология), по хирургия
(коремна, гръдна, пластично-възстановителна, съдова, детска, онкохирургия), по
урология, ортопедия, оториноларингология, офталмология, неврология, детски
болести, инфекциозни болести, кожни болести, психиатрия. Извършват се уникални
операции в областта на онкогинекологията с хирургичния робот “Да Винчи”.
Клиниките и отделенията осигуряват висококвалифицирана и специализирана
болнична помощ. В тях работят 430 магистри и доктори по медицина, лекари с
дългогодишна практика и с доказани професионални качества. От 860 специалисти по
здравни грижи се предоставят качествени общи и специфични сестрински грижи за
пациентите.
Университетската болница разполага с обновена материална база, модерна апаратура и
оборудване, позволяващи осъществяване на:
• висококачествена образна диагностика (ехография, ехокардиография, компютърна
томография, ангиография, сцинтиграфия, мамография и др.);
• лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и

3.
4.

"МБАЛ-Червен бряг" ЕООД
http://mbalchervenbryag.com/flash
"АМБУЛАТОРИЯ ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
ОКУЛУС-КУШИНОВА"
ЕООД – гр. Плевен
http://www.oculus-mc.com/

морфологични изследвания;
• ендоскопски диагностични и лечебни процедури;
• рехабилитационни програми и физикална терапия.
Ежегодно се осигурява следдипломна квалификация на лекари и медицински сестри.
В очния център се прилага най-съвременната безшевна оперативна техника за
хирургично лечение на катаракта (вътрешно перде) - факоемулсификация, с
имплантиране на мека (сгъваема) или твърда вътреочна леща през разрез от 3 или 5мм.
Модерна очна хирургия:
катаракта (вътрешно перде с ултразвук);
глаукома (с лазер или хирургично);
операция на роговица и конюктива (външно перде);
вторично перде - ND-JAG лазер;
очен травматизъм.
Медицинският център работи с оптика "Кушинова" - гр. Плевен, разполагащ с голям
асортимент от дамски, мъжки и детски рамки за очила и слънчеви очила.
В Медицински център "Окулус" се извършва диагностика, лечение и хирургия на очни
заболявания. Тук работят опитни специалисти. Оборудването е последно поколение
апаратура на водещи фирми.
В кабинетите се осъществява диагностика на очните заболявания с най-съвременна
апаратура:
компютърно изследване на зрителната острота;
компютърна периметрия;

6.

"МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД

очна ехография;
корекция на зрението с контактни лещи;
пахиметрия;
ранна диагностика на глаукома
Болничната медицинска помощ се осъществява в “МБАЛ-Кнежа” - ЕООД с леглова
база 201 броя легла.. Правата на собственост на общината, като едноличен собственик
се упражняват от Общинския съвет.
Лечебното заведение разполага със специалисти по следните специалности:
• Хирургия
• Вътрешни болести
• Кардиология
• Детски болести
• Акушерство и гинекология
• Неврология.Физикална терапия и рехабилитация
• Лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика
В общата структура на МБАЛ Кнежа - ЕООД съществуват
А. Стационарни отделения:
• Хирургично отделение
• Вътрешно отделение
• Неврологично отделение
• АГ отделение
• Детско отделение
Б. Приемно-диагностичния блок включва:
• Санпропуск
• Кръвна банка
• Клинична лаборатория
• Рентгенов кабинет

• Ехографски кабинет
• Сектор за физикална терапия и рехабилитация
• Приемни кабинети
В. Административно – стопански сектор включващ:
• Администрация и управление
• Финансово-счетоводен отдел
• Болнична кухня
• Централна пералня
• Централна стерилизация
• Парно отделение
• Ремонтна работилница
• Транспортно звено
МБАЛ-Кнежа ЕООД се обслужва от 25 бр. висш медицински персонал и 56 бр.
полувисш медицински персонал.
Медицинското оборудване включва:
А. Рентгенов кабинет
• Рентгенов апарат
• ТУР-800-1 с два поста: скопичен и графичен пост
• Ехограф”Сименс” ?
• Компютърен томограф за цяло тяло /скенер/
Б. Клинична лаборатория
• Биохимичен анализатор
• Хематологичен анализатор
В. Физиотерапия и рехабилитация
• Апарат за нискочестотни токове
• Апарат за високочестотни токове

• Апарат за средночестотни токове
• Апарат за магнитотерапия
• Апарат за лазертерапия
• Апарат за ултразвукова терапия
• Апарат-инхалатор
• Апарат-кварцова лампа
• Апарат за електростимулация
• Солукс-лампа
• Масажна кушетка
• Оборудване за ЛФК салон
Наличната апаратура е морално остаряла и е произведена в периода 1974 – 2000 г.
Средната възраст е около 14 години. Около 59% от използваната в момента техника е с
изтекъл амортизационен срок, но е запазена и добре поддържана чрез абонаментна
фирма.
5.
6.
7.

"МБАЛ-ЛЕВСКИ" ЕООД
"МБАЛ-Никопол" ЕООД
"МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД
•

•

•

Болницата разполага с:
диагностично - консултативен блок /клинична лаборатория, микробиологична
лаборатория, физиотерапия, кабинет за функционална и ехографска
диагностика, вътрешен консултативен кабинет, детски консултативен кабинет,
неврологичен консултативен кабинет, физиотерапевтичен консултативен
кабинет и кабинет за прием на пациенти по спешност/;
стационарен блок – 45 легла /вътрешно отделение 15л., неврологично отделение
– 10л., детско отделение – 10л. и отделение за физикална терапия и
рехабилитация – 10л./
административно - стопански блок /хранителен блок, централна стерилизация,
централа пералня, нафтово стопанство и спомагателни звена/.

8.

ВМА - МБАЛ – Плевен
http://www.vma.bg/page2.php?
P2=18&SP2=25

9.

МБАЛ "Авис Медика" ООД
http://www.avismedica.com/

Лечебни звена: диагностично-консултативен блок и отделения по хирургия, вътрешни
болести, неврология, физиотерапия, анестезиология и интензивно лечение .
Освен законово регламентирания контингент, в болницата могат да се лекуват
граждански лица по сключените със Здравноосигурителната каса лечебни пътеки
(астма, захарен диабет, ингвинална херния, нарушения на сърдечния ритъм, остър
апендицит, пневмония, сърдечна недостатъчност, ХОББ, хронични заболявания на
сливиците/.
Началото на болницата е поставено на 07.04.2000г. когато е открит ДКЦ „АВИС –
МЕДИКА”.
Кабинетите са разположени в специално преустроена сграда – архитектурен паметник,
в самия център на гр. Плевен. Благодарение на висококвалифицирания персонал и
съвременна апаратура, на човешкото отношение към всички пациенти, за кратко време
ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” се утвърждава като сериозно и предпочитано здравно
заведение за доболнична помощ, не само в града и областта, но и далеч извън нейните
предели.
На 10.09.2007год. отваря врати и МБАЛ „АВИС – МЕДИКА”. Разположена в красивия
парк „Кайлъка”, дворна площ 10 дка, потънал в цветя и зеленина, сред чистия въздух и
песента на птиците, болницата прилича на луксозен хотел. На площ от 7000 кв.м са
разположени 12 отделения с общо 180 легла.
Болницата разполага и с отделения Образна диагностика, Клинична лаборатория,
Хистологична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Болнична аптека.
Петте операционни зали са оборудвани с най – съвременната техника и дават
възможност за извършване на много голям обем хирургични интервенции –
конвенционални и лапароскопски.
Модерно оборудваната родилна зала на нашата болница и сектора за интензивни
грижи на новородените позволяват воденето на нормални и оперативни раждания с

последваща грижа за новородените.
Всички болнични стаи са със собствен санитарен възел, кабелна телевизия, централно
климатизирани и с централна кислородна и вакуумна инсталация.
Висококвалифицирания персонал, съвременната апаратура, хуманното отношение и
индивидуалните грижи за всеки болен са предпоставака за бърза и прецизна
диагностика и осъществяване на качествен лечебен процес.
10. СБВБДПЛ-Искър ЕООД
11. Хоспис „Надежда”, гр.
Тръстеник
http://www.hospice-hope.com/

Болница за продължително лечение и рехабилитация
Жилищна част - с възможност за настаняване на 42 болни лица – обособени в 2
сектора според зависимостта им от чужди грижи. Стаите са с две и три легла и
разполагат с всички необходими условия за денонощна специализирана и качествена
здравна грижа. В хописа има 3 самостоятелни помещения със собствен санитарен
възел, кабелна телевизия във всяка отделна стая, обособени стаи за отсядане на
близките; обособена част за: разговори, отдих и духовен контакт, библиотека за
занимания по интереси, аудио и ТВ кът;
Медицински сектор - съвременно оборудван лекарски кабинет и манипулационна,
кабинет на дежурния медицински персонал, център за контрол на болката , сектор за
двигателна рехабилитация и физиотерапия, център за психоемоционална подкрепа.
Паркова площ - към сградният фонд принадлежи 18 дка. обширен парк : цветни алеи
сред борова гора, с възможност за разходка и отдих. Тишина и спок ойствие царят
през цялото денонощие.
Дом Розалия - изграден като самостоятелен, луксозен център към стационарен хоспис
Надежда. Предлага с 8 места в две новопостроени , едноетажни монолитни къщи,
всяка от които разполага с две спални помещения, кухненски бокс, самостоятелен
санитарен възел , голяма тераса оборудвана с летен кът от маси, чадъри, шезлонги и
др.

12. Хоспис ,,Свети Лазар,, гр.
Левски
http://saintlazar.wordpress.com/

Хосписът е лечебно заведение за хора в по - тежко състояние изискващи
палиативни грижи, обслужване в леглото, поддържащо лечние, наблюдение от
лекари, медицински сестри , двигателна рехабилитация и денонощни грижи.

Специализирани лечебни заведения в областта
№

1.

2.

Наименование на специализираното
здравно заведение
Интернет страница
Медицински център- клиничен институт за
репродуктивна медицина Света Елисаветаград Плевен
http://www.ivfpleven.com/
"МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен "ООД
svetipantaleimon.com,
http://svetipantaleimon.com/#&panel1-1

Профил на специализираното здравно заведение
Мисията на центъра е да осигури на бездетните семейства комплексна
диагностика на причините за безплодие, както и възможности за лечение
– консервативно или чрез ин витро техники. Освен постигане на
бременност, центърът осигурява и диагностично проследяване и
поддържащо лечение по време на бременността при жени с повтарящи се
загуби на плода или след ин витро процедури.
МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен” – качество и професионализъм,
които пациентът заслужава

МБАЛ “Свети Панталеймон-Плевен” е многопрофилна болница и
разполага с:
• Клиника по ортопедия и травматология (вкл. гръбначна хирургия,
артроскопска хирургия, детска ортопедия)

• Отделение по хирургия
• Отделение по анестезиология и интензивно лечение
• Клиника по ревматология • Отделение по неврология
• Отделение по вътрешни болести • Отделение по образна диагностика
• Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
• Отделение за долекуване
• Медико-диагностична клинична лаборатория
• Микробиологична лаборатория
Болницата има договор със Здравната каса и работи по клинични
пътеки.
Пациентите могат да избират ВИП условия (самостоятелна стая и
консумативи) срещу допълнително заплащане.
С трите нови структури МБАЛ “Свети Панталеймон” вече разполага с
96 легла и покрива най-високото ниво на категоризация на отделения и
клиники по националните стандарти.
Последно поколение ядрено-магнитен резонанс
Денонощен спешен ортопедичен кабинет- Качествена ортопедична
хирургия в областта на ендопротезирането, гръбначната и ендоскопска

хирургия в “МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен”

3.

СБАЛАГ-Света Марина ООД
www.svmarina.com

4.

"Специализирана болница за активно
лечение по кардиология" ЕАД- гр. Плевен
http://www.b-c-i.eu/new/?info=41

Салон за Кинезитерапия – тук се лекуват пациенти с различни
заболявания – ортопедични, неврологични, ревматологични.
Специализираната болница за активно лечение по акушерство и
гинекология (СБАЛАГ) “Света Марина” е по модел на най-съвременните
специализирани болници в Западна Европа.
В болницата работят висококвалифицирани лекари, доказали
професионализма си в България и извън пределите й. Техническото
оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаите
за лежащоболни, както и цялостния интериор на болницата отговарят на
най-високите стандарти в тази област.
През декември 2009 г. отваря врати акушерската клиника към СБАЛАГ
Св. Марина. Модерното оборудване – от най-новите разработени линии
на швейцарски и немски фирми, отличните специалисти с доказан
професионален авторитет, комфортните условия за работа и престой в
клиниката, качеството и разнообразието на предлаганите услуги както и
цялостната атмосфера на грижа, уважение и всеотдайност към
пациентите, нареждат Клиниката сред най-модерните в България.
Болницата разполага с леглова база от 34 легла с електронен контрол на
положението в единични или двойни стаи. В отделенията са
предоставени всички необходими условия за комфорт на нашите
пациенти – климатизирани стаи с телевизия, отделен телефон, факс и
интернет за всяка стая (включително безжичен достъп), на разположение
са всички централни ежедневници.
Менюто е индивидуално, съобразено с диагнозата и съпътстващите
заболявания. Възможна е и консултация с диетолог. Всички пациенти се
посещават три пъти на ден от кардиолог, на постоянно тяхно
разположение е и медицинска сестра.

Интензивният сектор към болницата е с 24-часово персонално и
електронно мониториране на всички необходими показатели. Този
сектор разполага с 6 легла. Оборудван е по последни стандарти с наймодерна техника за лечение на пациенти в критично състояние.
Разполага с централна мониторна станция, с 24-часов запис на всички
жизнени показатели – артериално налягане, честота на дишането,
сатурация, ЕКГ и много други; многофункционални електрически легла,
всички диагностични и терапевтични възможности – както инвазивни,
така и неинвазивни: ЕКГ, ЕхоКГ, включително трансезофагеална,
добутамин стрес тест, прецизни лабораторни изследвания.
Отделението има възможност за осъществяване на планово
електрокардиоверсио за всички показани пациенти извън ритъм.
Разполага и с възможности за тежка реанимация, оборудването за която
включва апарат за командно дишане, монитори за инвазивно измерване
на налягането, монитори за SwanGanz катетри, както и балонен
контрапулсатор за механично лечение на кардиогенния шок.
Ангиографската зала в болницата се конкурира само с най-добрите
световни примери. Изградена, консултирана и оборудвана по световни
стандарти, тя осигурява най-добрите условия за работа на кардиолозите
и необходимите удобства за пациента.
Аудио и видео връзката със специално изграденa мултимедийна зала
допринася за качественото обучение на млади специалисти. Пациентите
имат възможност за видео наблюдение на извършваните им манипулации
в реално време. Залите са с централна автоматична климатизация,
обезшумени и с изключително приятна атмосфера.
Международните екипи от интервенционални кардиолози са не само най-

елитните в страната, но и едни от най-добрите в Европа и се грижат за
безупречното изпълнение на инвазивните и диагностични лечебни
процедури в нашите болници.
Лабораторията е с 24-часов режим на работа. Освен рутинните
изследвания, в нея може да се определя и сърдечносъдов риск по
последните научни доказателства – чрез изследване на съотношенията
ApoA1/ApoB, високочувствителен C-реактивен протеин(hsCRP), NTproBNP и др.
Болницата разполага със собствена флота от напълно оборудвани
модерни реанимобили, които могат да транспортират и най-тежко
болните пациенти в режим 24/7. Реанимобилите са снабдени с пълен
набор медицински газове, апарати за кислород, вакуум, ЕКГ-апарати и
дефибрилатори.
В проект е оборудване на спешните отделения и реанимобилите с
възможност за предаване на данни по GSM мрежата, директно до
интензивните кардиологични отделения.

Доболнични заведения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование на лечебното заведение
"АИПСИП- по НБ "АКАДЕМИКА" "ЕООД
"АИПСМП по урология и физикална терапия и
рехабилитация" ООД
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА СИМП ПО АГ
"СВЕТА МАРИНА"" ЕООД
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР ОКУЛУС-КУШИНОВА" ЕООД
АСИП - МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР
ВИТА"
Авицена 2002" ООД-АГПСМП
"ГПСМП - АСТМА ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН" ООД
"Д-Р ДИАНА БЪРКАШКА - АИПСИМП ПО
ПСИХИАТРИЯ" ЕООД
Д-Р МАРИЯ ЦЕКОВА - 2004" ЕООД
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
Свети Панталеймон" ООД
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ - ПЛЕВЕН" ЕООД
ДКЦ 1 - Плевен" ЕООД
ДКЦ Света Параскева" ЕООД
Диагностично-консултативен център-Плевен"
ЕООД
ЕндоМедика-АГПСМП"ООД

Населено място
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"
ЕООД
Кардеа - ИП за СМП" ЕООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АПЕКС" ООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРИКА 2010" ЕООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА"
АД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕСКУЛАП" ООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР УРОМЕД-21"ООД
"МЦ Галилео" - ООД
"МЦ за рехабилитация и спортна медицина І Плевен" ЕООД
"ХРИСТОВ И КОЛЧЕВ" ООД
"ЯЗОН – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ
БОЛЕСТИ" ЕООД
АИПСИМП - Д-р Диана Димова Лилова
АИПСИМП - Соня Жекова Дачева
АИПСИМП -УШИ, НОС, ГЪРЛО д-р Юлия Дикова
АИПСМПкардиология, Д-р
РумянаПетроваГригорова-Кермова
АИПСМПнефрология, д-р Васил Величков Тодоров
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА СИМП - Д-Р
МАРГАРИТА СТАНЕВА ДИМИТРОВА
ЕТ " Д-р МалинкаАнгелова-АИПСМП"
ЕТ "Доктор Мариана Кучева"-ИПСИМП
ЕТ "ДокторЛилия Илиева"-АИПСИМП
ЕТ "АИПСИМП по кардиология - д-р Диана
Неделчева"
ЕТ "АИПСИМП по очни болести - Д-р Лидия

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
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54.
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58.
59.
60.
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Каменова"
ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА СМП ПО
ОФТАЛМОЛОГИЯ-ДОКТОР СВЕТЛАНА
САВОВА"
ЕТ "Д-Р ИВАН ЦИНЛИКОВ"
ЕТ "Д-Р ИВАНКА ЦИНЛИКОВА"
ЕТ "Д-р Лина Ралчева ИПСМП - очни болести"
ЕТ "ДОКТОР ЕЛЕНА АНГЕЛОВА - АИПСИМП"
ЕТ “ДОКТОР КРАСИМИР РОМАНОВ”
ЕТ"ЧАВДАР БАЛАБАНОВ"-АИПСМП
МЦ "Биолаб" ЕООД
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ІІІ - ПЛЕВЕН” ЕООД
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
АВИС- МЕДИКА” ООД
"МЦ 1 - Долни Дъбник" ЕООД
АИПСМП по неврология, д-р ДобриХристовДонов
ЕТ "Д-Р БИСТРА БОЙЧЕВА"
ЕТ "Д-Р ВЛАДИМИР ПРЕСОЛСКИ"
ЕТ "Д-Р ГЕОРГИ ДУДУШКИ"
ЕТ "Д-Р ДИМИТЪР МИТЕВ"
ЕТ "Д-Р ПАВЕЛ ЕЛЕНКОВ ЛАЗАРОВ"
ЕТ "Д-р Елисавета Владимирова" - АИПСИМП
ЕТ "ЛИЛИ - Д-Р ЛИЛЯНА ХРИСТОВА"
“АИПСИМП по АГ” – Д-р Йордан Василев
Икономов
"АИПСИМП по ендокринология и болести на
обмяната - д-р Андриан Яков" ЕООД
"Медицински център І -Александър Войников
Гулянци" ЕООД
ЕТ " Д-р МалинкаАнгелова-АИПСМП"
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - ДОЛНА

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Долни Дъбник
Долни Дъбник
Кнежа
Кнежа
Кнежа
Кнежа
Кнежа
Кнежа
Кнежа
Кнежа
Гулянци
Гулянци
Искър
Долна Митрополия

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

МИТРОПОЛИЯ"ЕООД
ЕТ “ДОКТОР КРАСИМИР РОМАНОВ”
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - НИКОПОЛ" ЕООД
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-БЕЛ МЕДИК" ЕООД
ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА СИМП - ДОКТОР
ЕМИЛИЯ СТАНЕВА"
ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА СИМП ПО
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - ДЪБНИШКИ
- Д-Р ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ"
ЕТ "Д-Р АНГЕЛ ПЕТКОВ - АИПСИМП ПО АГ"
ЕТ "Д-Р ДИМИТЪР МАРИНОВ - УНГ"
ЕТ "Д-Р ИВАН ЦИНЛИКОВ"
ЕТ "Д-Р ИВАНКА ЦИНЛИКОВА"
ЕТ "Д-Р МАРИЯ ИЛЧЕВА"
ЕТ "Д-Р НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА СМП ПО
ДЕРМАТОЛОГИЯ"
“АИПСИМП – Д-Р ДЕНИС АСЕНОВ ДЕНИСОВ”
“Д-Р АДРИАНА МИКИНСКА – АИПСИМП”
"АИП за СМП" д-р АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ
АНГЕЛОВ
"АИПСИМП - Д-р Йорданка Кънева Николова Вълчанова"
"АИПСИМП - Д-р Петко Иванов Ганчев"
"АИПСИМП – Д-р Радослав Георгиев Делчев"
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА СИМП - Д-Р
МАРГАРИТА СТАНЕВА ДИМИТРОВА
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА СИМП ПО
НЕФРОЛОГИЯ - Д-Р ЕВДОКИЯ АНГЕЛОВА
УГРИНОВА
ЕТ "АИПСМП по вътрешни болести и кардиология
- Виа-Младенов - Иван Младенов"
ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИП ЗА СИМП - ДОКТОР

Долна Митрополия
Никопол
Белене
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски
Левски

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

ЕМИЛИЯ СТАНЕВА"
"АИПСМП по вътрешни болести и кардиология Спасова" ЕООД
"Д-Р БОРЯНА ЦВЕТАНОВА - АИП ЗА СИМП"
"Д-Р ЦЕЦА СТЕФАНОВА - АИП ЗА СИМП"
"ДКЦ - І - Червен Бряг" ЕООД
АИПСМПневрология, д-р ИванПенчевИванов
ЕТ "АИПСИМП - АГ - Д-р Светослав Цеков"
ЕТ "Д-Р ДАНИЕЛ ИВАНОВ - АИП ЗА СИМП"
ЕТ "Д-Р ЛИЛЯНА СТОЯНОВА - АИП ЗА СИМП"
ЕТ "Д-р Бистра Методиева"
ЕТ "Д-р Иво Нацов - АИПСИМП по психиатрия"
ЕТ "Доктор Здравка Йошкова - АИП за СИМП"

Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг
Червен бряг

