
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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на осъществяване на дейността
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3
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4
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6
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обстоятелства 

7
СБ-138

03.12.2012

"Специализирана болница за 
активно лечение по белодробни 
болести "Света София"" ЕАД, гр. 
София

гр. София, бул. "Акад. Ив. Гешов" 
№ 19

4 888 710

000664357

2201212013

ЕИК:

гр. София, бул. "Акад. Ив. Гешов" №
 19

Закрива се 
Клиника по спешна
 помощ и 
интензивна 
терапия; 
Обособява се 
Клиника по 
анестезиология и 
интензивно лечние
 с две отделения

код:

Първа клиника по неспецифични 
белодробни болести - пневмология и 
фтизиатрия   III-то ниво
пневмология и фтизиатрия  III-то 
ниво
Втора клиника по неспецифични 
белодробни болести - пневмология и 
фтизиатрия   III-то ниво
пневмология и фтизиатрия  III-то 
ниво

2

Трета клиника по неспецифични 
белодробни болести - пневмология и 
фтизиатрия   III-то ниво
пневмология и фтизиатрия  III-то 
ниво

3

Клиника по белодробна туберкулоза при 
възрастни - пневмология и фтизиатрия   
III-то ниво
пневмология и фтизиатрия  III-то 
ниво

4

Клиника по детска туберкулоза - 
пневмология и фтизиатрия   III-то ниво
пневмология и фтизиатрия  III-то 
ниво

9

Клиника по анестезиология и интензивно 
лечение - анестезиология и интензивно 
лечение   III-то ниво
анестезиология и интензивно лечение
  III-то ниво

0

отделение по анестезия и интензивно 
лечение към Клиника по анестезиология 
и интензивно лечение - анестезиология и 
интензивно лечение   III-то ниво
анестезиология и интензивно лечение
  III-то ниво
отделение по интензивно лечение към 
Клиника по анестезиология и интензивно 
лечение - анестезиология и интензивно 
лечение   III-то ниво
анестезиология и интензивно лечение
  III-то ниво

2

клиника - гръдна хирургия   III-то ниво
гръдна хирургия  III-то ниво3
отделение - обща и клинична патология   
обща и клинична патология  4

Любчо Цветанов Пенев

изпълнителен директор

Антон Николов Господинов

член на управително тяло

Севдалин Славов Начев

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;
клинични изпитвания на лекарства и 
медицинска апаратура съгласно 
действащото в страната 
законодателство;
учебна и научна дейност;
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7
отделение - образна диагностика   II - ро 
ниво
образна диагностика  II - ро ниво5
медико-диагностична лаборатория - 
клинична лаборатория   III-то ниво
клинична лаборатория  III-то ниво6
медико-диагностична лаборатория - 
микробиология   III-то ниво
микробиология  III-то ниво7
лаборатория по туберкулоза  
регионална лаборатория

8
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