
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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обстоятелства 

7

МБ-112

29.03.2019

Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение "Св. 

Иван Рилски" ЕАД, гр. София

1431, гр. София, р-н Триадица, 
бул. "Акад. Иван Гешов" № 15

15 660 760

000715054

2201211004

ЕИК:

1431, гр. София, р-н Триадица, 
бул. "Акад. Иван Гешов" № 15

Промяна в 
изпълнителния 
директор и СД, 
увеличава 
капитала.

код:

клиника - гастроентерология   III - то ниво

гастроентерология  III - то ниво4833
клиника - нефрология   III - то ниво

нефрология  III - то ниво3852
клиника - нервни болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво3854
клиника - неврохирургия   III - то ниво

неврохирургия  III - то ниво3855
клиника - ревматология   III - то ниво

ревматология  III - то ниво3856
клиника по професионални заболявания 

(КПЗ) - професионални болести   III - то 

ниво

професионални болести  III - то ниво3857
отделение по белодробни заболявания 

към КПЗ - пневмология и фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  3858
отделение по УНГ болести към КПЗ - ушно-

носно-гърлени болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

3859

отделение по нервни болести към КПЗ - 

нервни болести   II - ро ниво

нервни болести  II - ро ниво3860
отделение по професионални 

интоксикации към КПЗ - професионални 

болести   II - ро ниво

професионални болести  II - ро ниво3861
клиника - клинична хематология   III - то 

ниво

клинична хематология  III - то ниво3862
отделение по медицинска онкология към 

Клиника по клинична хематология - 

медицинска онкология   II - ро ниво

медицинска онкология  II - ро ниво3863
отделение по клинична хематология към 

Клиника по клинична хематология - 

клинична хематология   III - то ниво

клинична хематология  III - то ниво3865
клиника по обща и ендоскопска 

хирургия - хирургия   

хирургия  3866

д-р Дечо Петров Дечев

изпълнителен директор

Атанас Иванов Кундурджиев

член на управително тяло

Петър Милчев Марков

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;

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

учебна и научна дейност;
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отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

4836

отделение по инвазивна 

гастроентерология - гастроентерология   

II - ро ниво

гастроентерология  II - ро ниво4837
отделение - лъчелечение   III - то ниво

лъчелечение  III - то ниво4838
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   III - то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III - то ниво

5624

отделение - образна диагностика   III - то 

ниво

образна диагностика  III - то ниво5625
отделение - нуклеарна медицина   III - то 

ниво

нуклеарна медицина  III - то ниво5983
отделение - клинична фармакология и 

терапия   

клинична фармакология и терапия  5984
отделение - диализно лечение   III - то 

ниво

диализно лечение  III - то ниво5985
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III - то ниво

клинична лаборатория  III - то ниво5986
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво5987
отделение по клинична патология - обща 

и клинична патология   

обща и клинична патология  6145
медико-диагностична лаборатория - 

клинична имунология   III - то ниво

клинична имунология  III - то ниво6729
медико-диагностична лаборатория - 

медицинска генетика   

медицинска генетика  6730
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