
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-194

11.11.2016

"Втора многопрофилна болница 

за активно лечение - София" 

ЕАД, София

гр. София, бул. "Христо Ботев" № 
120

2 501 220

000689022

2201211033

ЕИК:

гр. София, бул. "Христо Ботев" № 
120

Разкрива 
Лаборатория по 
трансфузионна 
хематология

код:

клиника - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво5E+03
нефрология  II - ро ниво6E+03

отделение към клиника по вътрешни 

болести - гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво5E+03
отделение към клиника по вътрешни 

болести - ендокринология и болести на 

обмяната   II - ро ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  II - ро ниво

5E+03

отделение към клиника по вътрешни 

болести - пневмология и фтизиатрия   II - 

ро ниво

пневмология и фтизиатрия  II - ро ниво5E+03
клиника - кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво3E+03
електрокардиостимулация  5E+03
неивназивна диагностика  6E+03

общо кардиологично отделение към 

клиника по кардиология - кардиология   III-

то ниво

кардиология  III-то ниво5E+03
отделение за кардиологично интензивно 

лечение на сърдечно-съдови 

усложнения, контрол в/у критичните 

нарушения в хемодинамик към клиника 

по кардиология - кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво5E+03
кардиологично интензивно лечение  6E+03

отделение за инвазивна кардиология към 

клиника по кардиология - кардиология   III-

то ниво

кардиология  III-то ниво5E+03
инвазивна кардиология  6E+03

клиника - акушерство и гинекология   III-то 

ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03
анестезиология и интензивно 
лечение  II - ро ниво

6E+03

гинекологично отделение към клиника по 

акушерство и гинекология - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03

доц. д-р СТЕФАН НИКОЛАЕВ 
УЗУНОВ
изпълнителен директор

Гено Киров Киров

член на управително тяло

СНЕЖАНА МЛАДЕНОВА КОНДЕВА

член на управително тяло

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

родилна 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;

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

учебна и научна дейност;
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отделение за рискова бременност към 

клиника по акушерство и гинекология - 

акушерство и гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03
родилно отделение към клиника по 

акушерство и гинекология - акушерство и 

гинекология   III-то ниво

акушерство и гинекология  III-то ниво5E+03
отделение към клиника по акушерство и 

гинекология - неонатология   I - во ниво

неонатология  I - во ниво5E+03
клиника - педиатрия   III-то ниво

педиатрия  III-то ниво5E+03
отделение - нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво5E+03
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

5E+03

отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво6E+03
отделение по клинична патология - обща 

и клинична патология   

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

клинична лаборатория   III-то ниво

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

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво6E+03
медико-диагностична лаборатория - 

трансфузионна хематология   

трансфузионна хематология  6E+03
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