
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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гр. София, ул. "Георги Софийски" 
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Разкрива:
- К-ка по ЛЧХ с ІІІ 
нк
- Отд-е по 
интервенционална
 ГЕ с ІІ нк
Прецизира 
имената на:
- 2 от 4 отд-я в К-
ка по Кардиол-я
- 2 отд-я в К-ка по 
очни б-сти, отпада 
интенз
- К-ка по 
клин.имунол-я
Вписва 7 стр-ри 
към К-ка по обща 
и клин.патол-я

код:

клиника по пропедевтика на вътрешните 

болести - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво4E+03
отделение по кардиология към клиника 

по пропедевтика на вътрешните болести - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2E+03
отделение по гастроентерология към 

клиника по пропедевтика на вътрешните 

болести - гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво2E+03
отделение по пневмология към клиника 

по пропедевтика на вътрешните болести - 

пневмология и фтизиатрия   III-то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво4E+03
клиника по хирургия - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво2E+03
клиника по кардиология - кардиология   III-

то ниво

кардиология  III-то ниво2E+03
отделение по интензивно лечение към 

клиника по кардиология - анестезиология 

и интензивно лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5E+03

отделение по кардиология за планова 

хоспитализация, диагностика и лечение 

на сърдечно-съдови заболявания към 

клиника по кардиология - кардиология   III-

то ниво

кардиология  III-то ниво2E+03
отделение по кардиология за 

неинвазивна функционална диагностика 

към клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2E+03
отделение по инванзивна кардиология 

към клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво4E+03
инвазивна кардиология  5E+03

клиника по клинична имунология с банка 

за стволови клетки - клинична 

имунология   III-то ниво

клинична имунология  III-то ниво4E+03

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов

изпълнителен директор

Александър Хуго Оскар

член на управително тяло

Иван Гергов Митов

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, експертиза, обработка, 
съхраняване, предоставяне и 
присаждане на органи от човешки 
труп - бъбрек, черен дроб

вземане, експертиза, обработка, 
съхраняване и присаждане на бъбрек, 
част от черен дроб от жив донор

вземане, експертиза, обработка, 
преработка, съхраняване, етикетиране, 
предоставяне, присаждане и 
транспортиране на стволови клетки и 
костен мозък

експертиза, обработка, преработка, 
съхранение и присаждане на очна 

роговица и амниотична мембрана

диспансеризация;

клинични изпитвания на лекарствени 

продукти и медицински изделия 
съгласно действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;
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клиника по кожни и венерически 

болести - кожни и венерически болести   

III-то ниво

кожни и венерически болести  III-то 
ниво

4E+03

отделение по дерматохистопатология и 

имунохистохимия към клиника по кожни и 

венерически болести - кожни и 

венерически болести   III-то ниво

кожни и венерически болести  III-то 
ниво

5E+03

клиника по нефрология - нефрология   III-

то ниво

нефрология  III-то ниво4E+03
клиника по клинична алергология - 

клинична алергология   III-то ниво

клинична алергология  III-то ниво4E+03
отделение по респираторна алергия и 

атопия към клиника по клинична 

алергология - клинична алергология   III-

то ниво

клинична алергология  III-то ниво5E+03
отделение по имунопатология към 

клиника по клинична алергология - 

клинична алергология   III-то ниво

клинична алергология  III-то ниво5E+03
клиника по педиатрия - педиатрия   III-то 

ниво

педиатрия  III-то ниво5E+03
клиника по нервни болести - нервни 

болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво5E+03
отделение за невродегенеративни и 

имуновъзпалителни заболявания на ЦНС 

с направление за лечение на невро 

инфекции към клиника по нервни 

болести - нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво5E+03
отделение за невродегенеративни и 

имуновъзпалителни заболявания на ПНС 

и епилепсия с направление по детска 

неврология към клиника по нервни 

болести - нервни болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво5E+03
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отделение за лечение на остри мозъчни 

инсулти и вестибуларни нарушения с 

направление неврорехабилитация към 

клиника по нервни болести - нервни 

болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво5E+03
клиника по ендокринология и болести на 

обмяната - ендокринология и болести на 

обмяната   III-то ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  III-то ниво

5E+03

клиника по клинична хематология - 

клинична хематология   III-то ниво

клинична хематология  III-то ниво5E+03
клиника по обща и чернодробна-

панкреатична хирургия - хирургия   III-то 

ниво

хирургия  III-то ниво5E+03
клиника по пластично-възстановителна и 

естетична хирургия - пластично-

възстановителна хирургия   III-то ниво

пластично-възстановителна 
хирургия  III-то ниво

5E+03

клиника по очни болести - очни болести   

III-то ниво

очни болести  III-то ниво5E+03
анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5E+03

първо очно отделение по "Глаукома, 

хирургия на очните придатъци, 

роговицата, травмените състояния за 

ранна и късна реконст" към к-ка по очни 

болести - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво5E+03
второ очно отделение по "Витроретинна 

патология и очни травми" към клиника по 

очни болести - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво5E+03
трето очно отделение по "Лечение на 

очни състояния свързани със захарния 

диабет, възпалителни и съдови забол-я 

на окото" към клиника по очни болести - 

очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво5E+03
детски очно отделение към клиника по 

очни болести - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво5E+03
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клиника по анестезиология и интензивно 

лечение - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5E+03

анестезиология и интензивно лечение 
и бъбречна трансплантация  III-то 
ниво

5E+03

клиника по нефрология и 

трансплантация - нефрология   III-то ниво

нефрология  III-то ниво5E+03
клиника по урология - урология   III-то 

ниво

урология  III-то ниво5E+03
урология и бъбречна трансплантация  
III-то ниво

5E+03

клиника по психиатрия - психиатрия   III-то 

ниво

психиатрия  III-то ниво5E+03
първо отделение по психиатрия към 

Клиника по психиатрия - психиатрия   III-

то ниво

психиатрия  III-то ниво5E+03
второ отделение по психиатрия към 

Клиника по психиатрия - психиатрия   III-

то ниво

психиатрия  III-то ниво5E+03
отделение по амбулаторно-консултативна 

психиатрия с дневен стационар към 

клиника по психиатрия - психиатрия   III-то 

ниво

психиатрия  III-то ниво5E+03
клиника по детска психиатрия "Свети 

Никола" - детска психиатрия   III-то ниво

детска психиатрия  III-то ниво5E+03
дневно психиатрично отделение за деца и 

юноши към клиника по детска 

психиатрия - психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво5E+03
стационарно психиатрично отделение за 

деца и юноши към клиника по детска 

психиатрия - психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво5E+03
отделение по интервенционална 

гастроентерология - гастроентерология   

II - ро ниво

гастроентерология  II - ро ниво5E+03
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клиника - лицево-челюстна хирургия   III-

то ниво

лицево-челюстна хирургия  III-то ниво4E+03
Спешно отделение - спешна медицина   III-

то ниво

спешна медицина  III-то ниво4E+03
клиника - нуклеарна медицина   III-то ниво

нуклеарна медицина  III-то ниво5E+03
клиника по диализно лечение - диализно 

лечение   III-то ниво

диализно лечение  III-то ниво5E+03
клиника - физикална и рехабилитационна 

медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

5E+03

клиника - образна диагностика   III-то ниво

образна диагностика  III-то ниво7E+03
клиника по съдебна медицина и 

деонтология - съдебна медицина   

съдебна медицина  5E+03
отделение по клинична дензитометрия и 

костни метаболитни заболявания -    

клиника по обща и клинична патология - 

обща и клинична патология   

обща и клинична патология  5E+03
централна лаборатория по лекарствен и 

терапевтичен мониторинг и клинична 

фармакология към клиника по обща и 

клинична патология - обща и клинична 

патология   

обща и клинична патология  7E+03
лаборатория по гастроентерология и 

хепатология към клиника по обща и 

клинична патология - обща и клинична 

патология   

обща и клинична патология  7E+03
лаборатория по патология на сърдечно-

съдовата и отделителната система към 

клиника по обща и клинична патология - 

обща и клинична патология   

обща и клинична патология  7E+03
лаборатория по обща, хирургична и 

гинекологична патология към клиника по 

обща и клинична патология - обща и 

клинична патология   

обща и клинична патология  7E+03
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лаборатория по инфекциозна и 

невропатология, некропсична и обща 

секционна зала към клиника по обща и 

клинична патология - обща и клинична 

патология   

обща и клинична патология  7E+03
хистопатологична лаборатория към 

клиника по кожни и венерически 

болести - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  7E+03
имунофлоуресцентна лаборатория към 

клиника по кожни и венерически 

болести - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  7E+03
централна клинична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво7E+03
лаборатория по лекарствен и 

терапевтичен мониторинг и клинична 

фармакология към централна клинична 

лаборатория - клинична лаборатория   III-

то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво7E+03
централна лаборатория по 

микробиология - микробиология   III-то 

ниво

микробиология  III-то ниво7E+03
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