
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-184

30.12.2015

"Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение 

"Александровска"" ЕАД, гр. 

София

гр. София, ул. "Георги Софийски" 
№ 1

74 543 780

831605795

2201211055

ЕИК:

гр. София, ул. "Георги Софийски" 
№ 1

Нов изпълнителен 
директор на ЛЗ.

код:

клиника по пропедевтика на вътрешните 

болести - вътрешни болести   III-то ниво

вътрешни болести  III-то ниво4464
отделение по кардиология към клиника 

по пропедевтика на вътрешните болести - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2221
отделение по гастроентерология към 

клиника по пропедевтика на вътрешните 

болести - гастроентерология   III-то ниво

гастроентерология  III-то ниво2223
отделение по пневмология към клиника 

по пропедевтика на вътрешните болести - 

пневмология и фтизиатрия   III-то ниво

пневмология и фтизиатрия  III-то ниво4307
клиника по хирургия - хирургия   III-то ниво

хирургия  III-то ниво2226
клиника по кардиология - кардиология   III-

то ниво

кардиология  III-то ниво2238
отделение по интензивно лечение към 

клиника по кардиология - анестезиология 

и интензивно лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5084

отделение по кардиология за планова 

хоспитализация, диагностика и лечение 

на сърдечно-съдови заболявания към 

клиника по кардиология - кардиология   III-

то ниво

кардиология  III-то ниво2241
отделение по кардиология за 

неинвазивна функционална диагностика 

към клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво2244
отделение по инванзивна кардиология 

към клиника по кардиология - 

кардиология   III-то ниво

кардиология  III-то ниво4437
инвазивна кардиология  5085

клиника по клинична имунология с банка 

за стволови клетки - клинична 

имунология   III-то ниво

клинична имунология  III-то ниво4466

проф. д-р Борис Илиев Богов

изпълнителен директор

Александър Хуго Оскар

член на управително тяло

Димитър Иванов Буланов

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

4309

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

5087

клиника по нефрология - нефрология   III-

то ниво

нефрология  III-то ниво4467
клиника по клинична алергология - 

клинична алергология   III-то ниво

клинична алергология  III-то ниво4468
отделение по респираторна алергия и 

атопия към клиника по клинична 

алергология - клинична алергология   III-

то ниво

клинична алергология  III-то ниво5088
отделение по имунопатология към 

клиника по клинична алергология - 

клинична алергология   III-то ниво

клинична алергология  III-то ниво5090
клиника по педиатрия - педиатрия   III-то 

ниво

педиатрия  III-то ниво5091
клиника по нервни болести - нервни 

болести   III-то ниво

нервни болести  III-то ниво5093
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 ниво5094
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 ниво5095
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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 ниво5096
клиника по ендокринология и болести на 

обмяната - ендокринология и болести на 

обмяната   III-то ниво

ендокринология и болести на 
обмяната  III-то ниво

5097

клиника по клинична хематология - 

клинична хематология   III-то ниво

клинична хематология  III-то ниво5098
клиника по обща и чернодробна-

панкреатична хирургия - хирургия   III-то 

ниво

хирургия  III-то ниво5100
клиника по пластично-възстановителна и 

естетична хирургия - пластично-

възстановителна хирургия   III-то ниво

пластично-възстановителна 
хирургия  III-то ниво

5101

клиника по очни болести - очни болести   

III-то ниво

очни болести  III-то ниво5102
анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5107

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 ниво5103
второ очно отделение по "Витроретинна 

патология и очни травми" към клиника по 

очни болести - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво5104
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 ниво5105
детски очно отделение към клиника по 

очни болести - очни болести   III-то ниво

очни болести  III-то ниво5106
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клиника по анестезиология и интензивно 

лечение - анестезиология и интензивно 

лечение   III-то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III-то ниво

5108

анестезиология и интензивно лечение 
и бъбречна трансплантация  III-то 
ниво

5109

клиника по нефрология и 

трансплантация - нефрология   III-то ниво

нефрология  III-то ниво5110
клиника по урология - урология   III-то 

ниво

урология  III-то ниво5111
урология и бъбречна трансплантация  
III-то ниво

5112

клиника по психиатрия - психиатрия   III-то 

ниво

психиатрия  III-то ниво4857
първо отделение по психиатрия към 

Клиника по психиатрия - психиатрия   III-

то ниво

психиатрия  III-то ниво4856
второ отделение по психиатрия към 

Клиника по психиатрия - психиатрия   III-

то ниво

психиатрия  III-то ниво4855
отделение по амбулаторно-консултативна 

психиатрия с дневен стационар към 

клиника по психиатрия - психиатрия   III-то 

ниво

психиатрия  III-то ниво5113
клиника по детска психиатрия "Свети 

Никола" - детска психиатрия   III-то ниво

детска психиатрия  III-то ниво4854
дневно психиатрично отделение за деца и 

юноши към клиника по детска 

психиатрия - психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво5114
стационарно психиатрично отделение за 

деца и юноши към клиника по детска 

психиатрия - психиатрия   III-то ниво

психиатрия  III-то ниво5115
отделение по интервенционална 

гастроентерология - гастроентерология   

II - ро ниво

гастроентерология  II - ро ниво5116
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клиника - лицево-челюстна хирургия   III-

то ниво

лицево-челюстна хирургия  III-то ниво4469
Спешно отделение - спешна медицина   III-

то ниво

спешна медицина  III-то ниво4470
клиника - нуклеарна медицина   III-то ниво

нуклеарна медицина  III-то ниво5117
клиника по диализно лечение - диализно 

лечение   III-то ниво

диализно лечение  III-то ниво5118
клиника - физикална и рехабилитационна 

медицина   III-то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III-то ниво

5119

клиника - образна диагностика   III-то ниво

образна диагностика  III-то ниво6738
клиника по съдебна медицина и 

деонтология - съдебна медицина   

съдебна медицина  5120
отделение по клинична дензитометрия и 

костни метаболитни заболявания -    

клиника по обща и клинична патология - 

обща и клинична патология   

обща и клинична патология  5121
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  6739
лаборатория по гастроентерология и 

хепатология към клиника по обща и 

клинична патология - обща и клинична 

патология   

обща и клинична патология  6740
лаборатория по патология на сърдечно-

съдовата и отделителната система към 

клиника по обща и клинична патология - 

обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6741
лаборатория по обща, хирургична и 

гинекологична патология към клиника по 

обща и клинична патология - обща и 

клинична патология   

обща и клинична патология  6742
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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  6744
хистопатологична лаборатория към 

клиника по кожни и венерически 

болести - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6745
имунофлоуресцентна лаборатория към 

клиника по кожни и венерически 

болести - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6746
централна клинична лаборатория - 

клинична лаборатория   III-то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво6747
лаборатория по лекарствен и 

терапевтичен мониторинг и клинична 

фармакология към централна клинична 

лаборатория - клинична лаборатория   III-

то ниво

клинична лаборатория  III-то ниво6748
централна лаборатория по 

микробиология - микробиология   III-то 

ниво

микробиология  III-то ниво6749
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