
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-52

29.03.2016

"Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение 

"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД, гр. 

София

гр. София, ул."Бяло море" № 8

13 930 578

831605806

2201211002

ЕИК:

гр. София, ул."Бяло море" № 8

Създава К-ка за 
деца с 
онкохематологичн
и заболявания с 2 
отд-я: по детска 
клин. хематология 
с д-ст по 
трансплантация 
на стволови 
клетки и по детска 
онкология;
Съгл. промените в 
ЗЛЗ променя 
името на 
"Клинични 
изпитвания …";
Структурни 
промени и спец-
сти.

код:

клиника - гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво4E+03
клиника - хирургия   III-то ниво

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

III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

4E+03

отделение по онкология в областта на 

УНГ болести към Клиника по УНГ 

болести - ушно-носно-гърлени болести   

III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

4E+03

отделение по обща оториноларингология 

към Клиника по УНГ болести - ушно-носно-

гърлени болести   III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

4E+03

отделение по детски ушно-носно-гърлени 

болести към Клиника по УНГ болести - 

ушно-носно-гърлени болести   III-то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III-то 
ниво

6E+03

клиника - кардиология   III-то ниво

обща кардиология  III-то ниво6E+03
инвазивна кардиология  6E+03
неинвазивна кардиология  6E+03
кардиологично интензивно лечение  6E+03

клиника - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво6E+03
клиника по интензивно лечение на 

нервни болести - нервни болести   III-то 

ниво

нервни болести  III-то ниво6E+03
общо неврологично отделение към 

клиника по интензивно лечение на 

нервни болести - нервни болести   III-то 

ниво

нервни болести  III-то ниво6E+03
отделение за интензивно лечение и 

медицина на съня към клиника по 

интензивно лечение на нервни болести - 

нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво6E+03

доц. д-р Григорий Иванов Неделков

изпълнителен директор

Янка Атанасова Кюркчиева

член на управително тяло

Людмила Танова Танкова

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 дейност) и 
предоставянето им за трансплантация;

присаждане на тъкани от човешки 

труп - очна роговична тъкан;

присаждане на други тъкани: костно-
сухожилни и хрущялни тъкани, меки 
тъкани (перикард, фасция лата) и кожа;

вземане, експертиза, обработка, 
преработка, съхранение, алогенна и 
автоложна трансплантации на 
хемопоетични стволови клетки;

вземане, съхраняване, снабдяване с 
кръв и кръвни съставки, 

трансфузионен надзор;

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

учебна и научна дейност;
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клиника - неврохирургия   III-то ниво

неврохирургия  III-то ниво6E+03
клиника по ендокринология и болести на 

обмяната за лечение на метаболитни 

нарушения - ендокринология и болести на 

обмяната   III-то ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  III-то ниво

6E+03

клиника - ортопедия и травматология   III-

то ниво

ортопедия и травматология  III-то 
ниво

6E+03

клиника - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

6E+03

отделение по интензивно лечение към 

КАИЛ - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

6E+03

отделение по анестезиология към КАИЛ - 

анестезиология и интензивно лечение   III-

то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

6E+03

клиника - лъчелечение   III-то ниво

лъчелечение  III-то ниво6E+03
отделение по лъчелечение и метаболитна 

брахитерапия към клиника по 

лъчелечение - лъчелечение   III-то ниво

лъчелечение  III-то ниво6E+03
отделение по медицинска онкология към 

клиника по лъчелечение - медицинска 

онкология   III-то ниво

медицинска онкология  III-то ниво6E+03
клиника - нефрология   III-то ниво

нефрология  III-то ниво6E+03
отделение по урология с извършване на 

специфична дейност по андрология - 

урология   II - ро ниво

урология  II - ро ниво6E+03
андрология  6E+03

клиника - детска клинична хематология и 

онкология   III-то ниво

детска клинична хематология и 
онкология  III-то ниво

6E+03
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отделение по детска клинична 

хематология към клиника по детска 

клинична хематология и онкология - 

педиатрия   III-то ниво

педиатрия  III-то ниво6E+03
детска клинична хематология и 
онкология  III-то ниво

6E+03

трансплантация на хемопоетични 
стволови клетки  

6E+03

отделение по детска онкология към 

клиника по детска клинична хематология 

и онкология - детска клинична 

хематология и онкология   III-то ниво

педиатрия  III-то ниво6E+03
детска клинична хематология и 
онкология  III-то ниво

6E+03

спешно отделение - спешна медицина   III-

то ниво

спешна медицина  III-то ниво6E+03
клиника - образна диагностика   III-то ниво

образна диагностика  III-то ниво6E+03
клиника - клинична фармакология и 

терапия   

клинична фармакология и терапия  6E+03
клиника по хемодиализа - диализно 

лечение   III-то ниво

диализно лечение  III-то ниво6E+03
клиника - физикална и рехабилитационна 

медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

6E+03

отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6E+03
отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

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

трансфузионна хематология   

трансфузионна хематология  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
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