
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
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7

МБ-47

18.01.2013

Многопрофилна болница за 

активно лечение "Национална 

кардиологична болница" ЕАД, гр. 

София

гр. София, ул. "Коньовица" № 65; 
гр. Банкя, ул. "Шейново" №4

20 835 000

121663601

2201211083

ЕИК:

гр. София, ул. "Коньовица" № 65

Разкрива се 
Спешно 
отделение с І 
ниво на 
компетентност; 
Промяна на 
изпълнителния 
директор на 
лечебното 
заведение.

код:

клиника - педиатрия   III-то ниво

педиатрия  III-то ниво3888
отделение към клиника по педиатрия - 

детска кардиология   III-то ниво

детска кардиология  III-то ниво3889
отделение към клиника по педиатрия - 

педиатрия   III-то ниво

педиатрия  III-то ниво3890
отделение по интензивно лечение за деца 

към клиника по педиатрия - 

анестезиология и интензивно лечение   III-

то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

3891

клиника - кардиология   III-то ниво

инвазивна кардиология  III-то ниво3112
инвазивна електрофизиология  III-то 
ниво

3114

неинвазивна кардиология  III-то ниво3116
кардиостимулация  III-то ниво3118
интензивно лечение  III-то ниво3120
кардиология  III-то ниво3892

клиника - нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво3893
клиника съдова хирургия и ангиология - 

съдова хирургия   III-то ниво

съдова хирургия  III-то ниво3894
отделение по сърдечна хирургия - 

кардиохирургия   III-то ниво

кардиохирургия  III-то ниво3895
отделение сърдечно-съдова 

анестезиология и интензивно лечение - 

анестезиология и интензивно лечение   III-

то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

3896

отделение кардиологична 

рехабилитация - физикална и 

рехабилитационна медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

3897

отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво3898

проф. Марио Драганов Станкев

изпълнителен директор

Людмил Георгиев Бояджиев

член на управително тяло

Яни Иванов Нинков

член на управително тяло

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

рехабилитация;

вземане и експертиза на органи 
(откриване, установяване и 
поддържане на жизнените функции на 
потенциален донор с мозъчна смърт 
при налична сърдечна дейност), 
експертиза на тъкани (костно-
сухожилни тъкани) и предоставянето 
им за трансплантация;

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

клинични изпитвания на лекарства и 
медицинска апаратура съгласно 
действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;
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отделение - диализно лечение   III-то ниво

диализно лечение  3899
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  3900
отделение хирургия на вродени сърдечни 

малформации - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво3901
отделение - трансфузионна хематология   

II - ро ниво

трансфузионна хематология  II - ро 
ниво

3902

медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво3903
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   III-то ниво

микробиология  III-то ниво3904
спешно отделение - спешна медицина   I - 

во ниво

спешна медицина  I - во ниво5442
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