
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-59

22.07.2016

"Многопрофилна болница за 

активно лечение Света Марина" 

ЕАД, гр. Варна

гр. Варна, ул. "Христо 
Смирненски" № 1, бул. "Цар 
Освободител" № 100, ул. Мануш 
войвода" № 11А, к.к. "Свети 
Константин и Елена", х-л Естрея 
Резиденс"

48 286 770

103562052

0306211001

ЕИК:

гр. Варна, ул. "Христо Смирненски" 
№ 1

Нов 
Изпълнителен 
директор;
Нова дейност;
Промяна в 
структурата;
Добавя нов адрес, 
заличава стар 
адрес.

код:

клиника - медицинска онкология   III-то 

ниво

медицинска онкология  III-то ниво4E+03
клиника - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво4E+03
клиника - пневмология и фтизиатрия   III-

то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво4E+03
отделение за интензивно лечение и 

неинвазивна вентилация към клиника по 

пневмология и фтизиатрия - пневмология 

и фтизиатрия   III-то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво4E+03
отделение по пневмология към клиника 

по пневмология и фтизиатрия - 

пневмология и фтизиатрия   III-то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво4E+03
Първа клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

обща кардиология  III-то ниво4E+03
инвазивна кардиология  6E+03
неинвазивна кардиология  6E+03
интензивно лечение на СС усложнения 
и контрол върху критични нарушения 
на хемодинамиката  

6E+03

кардиостимулация, имплантиране на 
кардиовертер-дефибрилатори , 
ресинхронизилащо лечение  

6E+03

инвазивна електрофизиология  6E+03
отделение - професионални болести   II - 

ро ниво

професионални болести  II - ро ниво4E+03
Втора клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

обща кардиология  III-то ниво4E+03
интензивно лечение на СС 
усложнения  

6E+03

отделение по инвазивна кардиология към 

Втора клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  4E+03

проф. д-р Валентин Любомиров 
Игнатов
изпълнителен директор

Красимир Димитров Иванов

член на управително тяло

Риналдо Савов Шишков

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 и експертиза на органи 
(откриване, установяване и 
поддържане на жизнените функции на 
потенциален донор с мозъчна смърт 

при налична сърдечна недостатъчност) 
и предоставянето им за 
трансплантации;

присаждане на други тъкани: костно-
сухожилни и хрущялни тъкани;

присаждане на бъбрек от жив и трупен 

донор;

вземане, експертиза, обработка, 
преработка, съхраняване, етикетиране, 
транспортиране, предоставяне и 
присаждане (автоложно и алогенно) на 

хемопоетични стволови клетки, 
извлечени от костен мозък и 
периферна кръв;

вземане, експертиза, обработка, 
преработка, съхранение, 
транспортиране и предоставяне на 
амниотични мембрани;

диспансеризация;

клинични изпитвания на лекарствени 
продукти и медицински изделия 
съгласно действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;
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отделение по неинвазивна кардиология 

към Втора клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  5E+03
клиника - клинична хематология   III-то 

ниво

клинична хематология  III-то ниво4E+03
трансплантационно отделение към 

клиника по клинична хематология - 

клинична хематология   

клинична хематология  4E+03
клиника - гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво4E+03
Първа клиника по нервни болести - 

нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво4E+03
Втора клиника по нервни болести - 

нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво4E+03
отделение за интензивно лечение на 

нервни болести към Втора клиника по 

нервни болести - нервни болести   III-то 

ниво

нервни болести  III-то ниво4E+03
отделение за лечение на остри мозъчни 

инсулти към Втора клиника по нервни 

болести - нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво4E+03
клиника - ревматология   III-то ниво

ревматология  III-то ниво4E+03
клиника - нефрология   III-то ниво

нефрология  III-то ниво4E+03
диализно лечение  III-то ниво6E+03

клиника - ендокринология и болести на 

обмяната   III-то ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  III-то ниво

4E+03

първа детска клиника - педиатрия   III-то 

ниво

педиатрия  III-то ниво3E+03
детска ендокринология и болести на 
обмяната  

6E+03

детска кардиология  6E+03
детска нефрология и хемодиализа  6E+03
детска ревматология  6E+03
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детско отделение за интензивно лечение 

към първа детска клиника - 

анестезиология и интензивно лечение   III-

то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

3E+03

неонатология  II - ро ниво6E+03
втора детска клиника - педиатрия   III-то 

ниво

педиатрия  III-то ниво4E+03
детска гастроентерология  6E+03
детска пневмология и фтизиатрия  6E+03

клиника по детска клинична хематология 

и онкология - педиатрия   III-то ниво

педиатрия  III-то ниво4E+03
отделение - ортопедия и травматология   

III-то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

4E+03

клиника - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

4E+03

отделение по анестезиология и 

интензивно лечение на болни с 

кардиохирургична интервенциа към 

КАИЛ - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

4E+03

клиника - гръдна хирургия   III-то ниво

гръдна хирургия  III-то ниво4E+03
клиника - урология   III-то ниво

урология  III-то ниво4E+03
клиника - съдова хирургия   III-то ниво

съдова хирургия  III-то ниво4E+03
клиника - кардиохирургия   III-то ниво

кардиохирургия  III-то ниво4E+03
клиника - ушно-носно-гърлени болести   

III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

4E+03

клиника - лицево-челюстна хирургия   III-

то ниво

лицево-челюстна хирургия  III-то ниво4E+03
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I-ва психиатрична клиника - психиатрия   

III-то ниво

психиатрия  III-то ниво4E+03
отделение по съдебна психиатрия към I-

ва психиатрична клиника - психиатрия   III-

то ниво

психиатрия  III-то ниво4E+03
отделение по психиатрия към I-ва 

психиатрична клиника - психиатрия   III-то 

ниво

психиатрия  III-то ниво4E+03
Първа клиника - инфекциозни болести   III-

то ниво

инфекциозни болести  III-то ниво4E+03
Втора клиника - инфекциозни болести   II - 

ро ниво

инфекциозни болести  II - ро ниво4E+03
втора психиатрична клиника - 

психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво4E+03
първо отделение по психиатрия към 

втора психиатрична клиника - 

психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво4E+03
второ отделение по психиатрия към втора 

психиатрична клиника - психиатрия   III-то 

ниво

психиатрия  III-то ниво4E+03
трета психиатрична клиника за лечение 

на психози/психични разстройства/ в 

старческа възраст - психиатрия   III-то 

ниво

психиатрия  III-то ниво4E+03
четвърта психиатрична клиника за детско-

юношеска психиатрия - психиатрия   III-то 

ниво

психиатрия  III-то ниво4E+03
първа клиника по хирургия - хирургия   III-

то ниво

хирургия  III-то ниво4E+03
отделение по детска хирургия към първа 

клиника по хирургия - детска хирургия   II - 

ро ниво

детска хирургия  II - ро ниво4E+03
втора клиника по хирургия - хирургия   III-

то ниво

хирургия  III-то ниво4E+03
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отделение по гастроентерология за 

ендоскопска диагностика - 

гастроентерология   II - ро ниво

гастроентерология  II - ро ниво4E+03
отделение - кожни и венерически 

болести   II - ро ниво

кожни и венерически болести  II - ро 
ниво

4E+03

клиника - неврохирургия   III-то ниво

неврохирургия  III-то ниво4E+03
клиника - физикална и рехабилитационна 

медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

5E+03

отделение по рехабилитация към клиника 

по ФРМ - физикална и рехабилитационна 

медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

6E+03

клиника - образна диагностика   III-то ниво

образна диагностика  III-то ниво6E+03
клиника - съдебна медицина   

съдебна медицина  6E+03
клиника по нуклеарна медицина и 

метаболитна терапия - нуклеарна 

медицина   III-то ниво

нуклеарна медицина  III-то ниво6E+03
Мултипрофилно спешно отделение - 

спешна медицина   II - ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво6E+03
клиника по диализа - диализно лечение   

III-то ниво

диализно лечение  III-то ниво6E+03
клиника - лъчелечение   II - ро А ниво

лъчелечение  II - ро А ниво6E+03
клиника - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   III-то ниво

микробиология  III-то ниво6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

вирусология   III-то ниво

вирусология  III-то ниво6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

медицинска генетика   II - ро ниво

медицинска генетика  II - ро ниво6E+03
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медико-диагностична лаборатория - 

клинична имунология   II - ро ниво

клинична имунология  II - ро ниво6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво6E+03
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