
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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МБ-222

06.03.2015

"Пета многопрофилна болница 

за активно лечение - София" 

ЕАД, гр. София

гр. София, бул. "Столетов" № 67 А

4 606 352

000689061

2201211035

ЕИК:

гр. София, бул. "Столетов" № 67 А

Повишава ниво на 
компетентност на 
на отд-е по 
Нуклеарна 
медицина от II на 
III ниво

код:

отделение - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво3977
Първо хирургично отделение - хирургия   

III-то ниво

хирургия  III-то ниво3978
Второ хирургично отделение - хирургия   

III-то ниво

хирургия  III-то ниво3979
отделение - кардиология   II - ро ниво

кардиология  II - ро ниво3980
отделение - кожни и венерически 

болести   II - ро ниво

кожни и венерически болести  II - ро 
ниво

3981

отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво3982
отделение - ендокринология и болести на 

обмяната   III-то ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  III-то ниво

3983

отделение - гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво3984
отделение - пневмология и фтизиатрия   

III-то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво3985
отделение - нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво3986
отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

3987

отделение - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво3988
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

3989

отделение - урология   II - ро ниво

урология  II - ро ниво3990
отделение по гинекология - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво3991

д-р Борил Петров Петров

изпълнителен директор

ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ РУСЕНОВ

член на управително тяло

Асен Атанасов Златев

член на управително тяло

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

рехабилитация;

присаждане на роговица, склера и 
амниотична мембрана;

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

диагностика и консултации, поискани 
от лекар или лекар по дентална 
медицина от други лечебни заведения;

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

учебна и научна дейност;

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

рехабилитационна медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

3992

отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво3993
отделение по хемодиализа - диализно 

лечение   III-то ниво

диализно лечение  III-то ниво3994
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  3995
отделение - нуклеарна медицина   III-то 

ниво

нуклеарна медицина  III-то ниво3996
медико-диагностична лаборатория - 

трансфузионна хематология   

трансфузионна хематология  3997
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво3999
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво6005
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