
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-51

30.12.2014

"Многопрофилна болница за 

активно лечение Света Анна - 

Варна" АД, гр. Варна

гр. Варна, ул. "Цар Освободител" 
№ 100

3 837 000

000090019

0306211002

ЕИК:

гр. Варна, ул. "Цар Освободител" 
№ 100

Смяна на изп. 
Директор на ЛЗ; 
Повишаване 
нивото на 
компетентност на 
К-ка по 
неврохирургия на 
III ниво и на 
отделение по 
гръдна хирургия 
на III ниво; 
Повишаване 
нивото на 
компетентност на 
дейност по 
гастроентерология
 към К-ка по ВБ на 
II ниво

код:

клиника по ортопедия и травматология - 

ортопедия и травматология   III-то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

2111

клиника по съдова хирургия - съдова 

хирургия   III-то ниво

съдова хирургия  III-то ниво2114
клиника по урология - урология   III-то 

ниво

урология  III-то ниво2117
клиника по гинекология - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво2120
клиника по неврохирургия - 

неврохирургия   II - ро ниво

неврохирургия  II - ро ниво2123
клиника по детска хирургия - детска 

хирургия   II - ро ниво

детска хирургия  II - ро ниво2126
клиника - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво2129
Първо хирургично отделение към 

Клиника по хирургия - хирургия   III-то 

ниво

хирургия  III-то ниво2132
Второ хирургично отделение към Клиника 

по хирургия - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво2135
отделение по нервни болести - нервни 

болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво2138
отделение по гръдна хирургия - гръдна 

хирургия   III-то ниво

гръдна хирургия  III-то ниво2141
отделение по анестезиология и 

интензивно лечение - анестезиология и 

интензивно лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

2144

родилно отделение - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво2147

проф. д-р Дико Драганов Бошнаков

изпълнителен директор

Ирина Георгиева Велинова

член на управително тяло

Дико Драганов Бошнаков

член на управително тяло

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;

диспансеризация;

медико-козметични услуги;

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

учебна и научна дейност;
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отделение по неонатология - 

неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво2150
отделение по ушно-носно-гърлени 

болести - ушно-носно-гърлени болести   

III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

2153

клиника по педиатрия - педиатрия   III-то 

ниво

педиатрия  III-то ниво2156
клиника по вътрешни болести - вътрешни 

болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво2159
ревматология  II - ро ниво4523
нефрология  II - ро ниво4524
гастроентерология  II - ро ниво4525
кардиология  I - во ниво4526
пневмология и фтизиатрия  I - во ниво4527

отделение по спешна медицина - спешна 

медицина   II - ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво2162
отделение по обща и клинична 

патология - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  2165
отделение по съдебна медицина - 

съдебна медицина   

съдебна медицина  2168
отделение по диализно лечение - 

диализно лечение   III-то ниво

диализно лечение  III-то ниво3575
отделение по образна диагностика - 

образна диагностика   II - ро ниво

образна диагностика  II - ро ниво2171
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво2174
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво2177
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