
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-378

10.08.2015

"Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение 

Софиямед" ООД, гр. София

гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. 
Димитров" № 16 и гр. София, 
ул."Димитър Моллов" № 10

5 000

160138163

2201211091

ЕИК:

гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. 
Димитров" № 16

Преобразува: АГ 
К-ка в Отд-е с III 
ниво на 
компетентност; 
Отд-е по нервни 
болести в Клиника 
с III ниво на 
компетентност; 
Добавя д-ст 
"Гръдна хирургия" 
с II ниво към 
Клиника по 
хирургия; 
Преустановява д-
ст "Нефрология" 
към К-ка по ВБ

код:

клиника - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво4961
гръдна хирургия  II - ро ниво6100

отделение - акушерство и гинекология   III-

то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво4962
неонатология  I - во ниво4963

клиника по ортопедия, травматология и 

артроскопска хирургия - ортопедия и 

травматология   III-то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

4964

клиника по ортопедия, травматология, 

хирургия на ръка и микрохирургия - 

ортопедия и травматология   III-то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

4965

отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

4966

клиника - неврохирургия   III-то ниво

неврохирургия  III-то ниво4967
отделение към клиника по 

неврохирургия - неврохирургия   III-то 

ниво

неврохирургия  III-то ниво4968
отделение - урология   III-то ниво

урология  III-то ниво5371
клиника - кардиология   III-то ниво

обща кардиология  III-то ниво5372
инвазивна кардиология  5373
неинвазивна кардиология  5616
интензивно кардиологично лечение  5617

отделение - гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво5374
отделение - ревматология   III-то ниво

ревматология  III-то ниво5375
клиника - нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво5376

д-р Йордан Любенов Пелев

управител

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

родилна помощ;

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

медико-козметични услуги;

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

учебна и научна дейност;

рехабилитация;

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

диспансеризация;

трансплантация на органи, тъкани и 
клетки;

- присаждане на преработена костна 
тъкан: спонгиоза
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клиника - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво5478
пневмология и фтизиатрия  II - ро ниво5481
гастроентерология  III-то ниво5482

отделение - съдова хирургия   III-то ниво

съдова хирургия  III-то ниво5483
отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

5484

отделение - медицинска онкология   II - ро 

ниво

медицинска онкология  II - ро ниво5485
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   I - во ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  I - во ниво

5486

отделение - ендокринология и болести на 

обмяната   III-то ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  III-то ниво

5618

спешно отделение - спешна медицина   II - 

ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво5619
отделение - клинична хематология   II - ро 

ниво

клинична хематология  II - ро ниво5936
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  5938
отделение - образна диагностика   I - во 

ниво

образна диагностика  I - во ниво5939
медико-диагностична лаборатория - 

трансфузионна хематология   

трансфузионна хематология  5940
медико-диагностична лаборатория - 

клинична имунология   II - ро ниво

клинична имунология  II - ро ниво5941
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