
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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дейност

1

Данни за лечебното заведение - 
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единен регистрационен код, адрес 

на осъществяване на дейността

2

Ниво на компетентност на 

съответните структури

3

Име от документа за самоличност 

за лицата, членове на 

управителните и контролните 

органи на лечебното заведение

4
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5
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на разрешението и 

основанието за 
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6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7

МБ-304

28.09.2021

"Многопрофилна болница за 

активно лечение - Света София" 

ЕООД, гр. София

гр. София, бул. "България" № 104

6 000

130466880

2201211064

ЕИК:

гр. София, бул. "България" № 104

Нов управител
Нова д-ст: 
трансплантация 
на тъкани и клетки 
в Отд-е по ОТ

код:

отделение - медицинска онкология   III - то 

ниво

медицинска онкология  III - то ниво5800
отделение - ортопедия и травматология   

III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

4287

трансплантация на костно-сухожилни 
и хрущялни тъкани и/или алографити  

6895

отделение - хирургия   II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво4288
урология  II - ро ниво5629
гръдна хирургия  II - ро ниво6720

отделение - съдова хирургия   III - то ниво

съдова хирургия  III - то ниво4289
отделение - нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво4290
отделение - очни болести   

очни болести  5801
отделение - неврохирургия   II - ро ниво

неврохирургия  II - ро ниво4292
отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

4293

отделение - акушерство и гинекология   II - 

ро ниво

акушерство и гинекология  II - ро ниво4294
отделение - неонатология   I - во ниво

неонатология  I - во ниво4295
отделение - кожни и венерически 

болести   II - ро ниво

кожни и венерически болести  II - ро 
ниво

4296

отделение - вътрешни болести   II - ро 

ниво

вътрешни болести  II - ро ниво4297
кардиология  6715
гастроентерология  II - ро ниво6716
клинична хематология  II - ро ниво6717
пневмология и фтизиатрия  6718
нефрология  II - ро ниво6719

Десислава Асенова Малинова

управител

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

родилна помощ;

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

учебна и научна дейност;

трансплантация на костно-сухожилни и 
хрущялни тъкани и/или алографити;
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отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6721

отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   II - ро ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  II - ро ниво

6722

отделение - палиативни грижи   

палиативни грижи  6723
отделение - образна диагностика   II - ро 

ниво

образна диагностика  II - ро ниво6724
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6725
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III - то ниво

клинична лаборатория  III - то ниво6726
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво6727
медико-диагностична лаборатория - 

трансфузионна хематология   

трансфузионна хематология  6728
отделение за продължително лечение по 

вътрешни болести и нервни болести - 

продължително лечение   

продължително лечение  6896
отделение за продължително лечение по 

хирургия и ортопедия и травматология - 

продължително лечение   

продължително лечение  6897
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