
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-215

10.08.2015

"Първа многопрофилна болница 

за активно лечение - София" 

ЕАД, гр. София

гр. София, бул. "Патриарх 
Евтимий" № 37

2 894 840

000689015

2201211032

ЕИК:

гр. София, бул. "Патриарх 
Евтимий" № 37

	Понижаване ниво 
на компетентност 
на Отд-е по 
неонатология от 
III на II ниво; 
Понижаване ниво 
на компетентност 
на Отд-е по 
урология от III на 
II ниво;

код:

клиника - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво3082
отделение по кардиология към Клиника 

по вътрешни болести - кардиология   II - 

ро ниво

кардиология  II - ро ниво4830
второ вътрешно отделение към Клиника 

по вътрешни болести - вътрешни 

болести   II - ро ниво

вътрешни болести  II - ро ниво3088
ендокринология и болести на 
обмяната  II - ро ниво

3090

нефрология  II - ро ниво3092
трето вътрешно отделение към Клиника 

по вътрешни болести - вътрешни 

болести   II - ро ниво

вътрешни болести  II - ро ниво4690
клинична хематология  II - ро ниво5170
ревматология  II - ро ниво5171
пневмология и фтизиатрия  II - ро ниво5172

отделение по гастроентерология към 

Клиника по вътрешни болести - 

гастроентерология   II - ро ниво

гастроентерология  II - ро ниво4691
отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5174

диализно лечение за пациенти с остра 
бъбречна недостатъчност и 
извънбъбречно очистване на кръвта 
при пациенти с остри екзогенни 
интоксикации  

5627

клиника - нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво5175
отделение - неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво5176
отделение - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво5177
отделение - урология   II - ро ниво

урология  II - ро ниво5178
клиника по ендоскопска и обща 

хирургия - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво5179

д-р Цветомир Иванов Димитров

изпълнителен директор

Александрина Петрова Петрова - 
Перчева
член на управително тяло

Иля Иванов Генов

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;

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

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 ендоскопска хирургия към 

клиника по ендоскопска и обща 

хирургия - хирургия   III-то ниво

ендоскопска хирургия  III-то ниво5180
хирургия  III-то ниво5928

отделение по обща хирургия към клиника 

по ендоскопска и обща хирургия - 

хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво5181
клиника - ушно-носно-гърлени болести   

III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

5182

отделение за функционална диагностика 

и лечение на УНГ болести към клиника по 

ушно-носно-гърлени болести - ушно-

носно-гърлени болести   III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

5186

отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

5929

отделение - образна диагностика   III-то 

ниво

образна диагностика  III-то ниво5930
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  5931
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво5932
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво5933
медико-диагностична лаборатория - 

трансфузионна хематология   

трансфузионна хематология  5934
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