
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

Номер и 

дата на 

разрешение

то за 

лечебна 

дейност

1

Данни за лечебното заведение - 

име, седалище, капитал, ЕИК и 

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

Видиве лечебни дейности, за които 

е издадено разрешението

5

Дата на отнемане 

на разрешението и 

основанието за 

това

6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7

МБ-38

27.07.2022

"Многопрофилна болница за 

активно лечение "Света Анна" 

София" АД, гр. София

гр. София 1750, жк "Младост 1", 
ул. "Димитър Моллов" № 1

22 190 750

130367715

2201211001

ЕИК:

гр. София 1750, жк "Младост 1", ул. 
"Димитър Моллов" № 1

Д-ст по 
"Ревматология" III 
нк в Първа 
вътрешна к-ка; 
Ново Отд-е по 
нефрология III кн 
във Втора 
вътрешна к-ка; 
Отд-е по обща 
неврология и Отд-
е за интензивно 
лечение на 
неврологични 
заболявания в К-
ка по НБ.

код:

клиника - кардиология   

кардиология  1791
отделение по обща кардиология към 

клиника по кардиология - кардиология   

кардиология  1792
отделение по кардиологично интензивно 

леч-е на сърдечно-съдови усложнения и 

контрол на критичните нарушения на 

хемодинамиката към к-ка по 

кардиология - кардиология   

кардиология  1793
кардиологично интензивно лечение на 
сърдечно-съдовите усложнения и 
контрол на критичните нарушения на 
хемодинамиката  

6898

отделение по неинвазивна диагностика 

към клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  6899
неинвазивна диагностика  6900

отделение по инвазивна кардиология към 

клиника по кардиология - кардиология   

кардиология  6901
инвазивна кардиология  6902
инвазивна електрофизиология и 
постоянна кардиостимулация  

6903

първа клиника по вътрешни болести - 

вътрешни болести   III - то ниво

вътрешни болести  III - то ниво6905
отделение по обща кардиология към 

първа клиника по вътрешни болести - 

кардиология   

кардиология  6906
отделение по вътрешни болести към 

първа клиника по вътрешни болести - 

вътрешни болести   III - то ниво

вътрешни болести  III - то ниво6907
пневмология и фтизиатрия  7037
клинична хематология  7038
ревматология  7039

втора клиника по вътрешни болести - 

вътрешни болести   III - то ниво

вътрешни болести  III - то ниво6908

д-р Славчо Сотиров Близнаков

изпълнителен директор

Божидар Тодоров Финков

член на управително тяло

Стефан Атанасов Ковачев

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;

трансплантация на органи, тъкани и 
клетки - съгласно Удостоверение № 13 
/ 03.08.2016 г., издадено от ИАТ;

вземане и експертиза на органи 
/откриване, установяване на мозъчна 
смърт и поддържане на жизнените 
функции на потенциален донор с 
мозъчна смърт при налична сърдечна 
дейност/ и предоставянето им за 
трансплантация;

присаждане на очна роговица и други 
тъкани (склер, амбиотична мембрана);

присаждане на костно-сухожилна тъкан;

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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7
отделение по ендокринология и болести 

на обмяната към втора клиника по 

вътрешни болести - ендокринология и 

болести на обмяната   

ендокринология и болести на 
обмяната  

6913

отделение по гастроентерология към 

втора клиника по вътрешни болести - 

гастроентерология   III - то ниво

гастроентерология  III - то ниво6914
отделение по нефрология към втора 

клиника по вътрешни болести - 

нефрология   III - то ниво

нефрология  III - то ниво6915
клиника по нервни болести - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво6916
отделение по обща неврология към 

клиника по нервни болести - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво6917
отделение за интензивно лечение на 

неврологичните заболявания към 

клиника по нервни болести - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво6918
отделение - педиатрия   II - ро ниво

педиатрия  II - ро ниво6919
отделение - инфекциозни болести   II - ро 

ниво

инфекциозни болести  II - ро ниво6920
клиника по хирургия - хирургия   III - то 

ниво

хирургия  III - то ниво6921
първо отделение по хирургия към 

клиника по хирургия - хирургия   III - то 

ниво

хирургия  III - то ниво6922
второ отделение по хирургия към клиника 

по хирургия - хирургия   III - то ниво

хирургия  III - то ниво6923
клиника по кардиохирургия - 

кардиохирургия   III - то ниво

кардиохирургия  III - то ниво6924
отделение по кардиохирургия към 

клиника по кардиохирургия - 

кардиохирургия   III - то ниво

кардиохирургия  III - то ниво6925
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7
отделение за инензивно лечение към 

клиника по кардиохирургия - 

анестезиология и интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6926

клиника по неврохирургия - 

неврохирургия   III - то ниво

неврохирургия  III - то ниво6927
първо отделение по неврохирургия към 

клиника по неврохирургия - 

неврохирургия   III - то ниво

неврохирургия  III - то ниво6928
второ отделение по неврохирургия към 

клиника по неврохирургия - 

неврохирургия   III - то ниво

неврохирургия  III - то ниво6929
отделение по ендоваскуларна 

неврохирургия към клиника по 

неврохирургия - неврохирургия   III - то 

ниво

неврохирургия  III - то ниво6930
клиника - урология   III - то ниво

урология  III - то ниво6931
клиника по ортопедия и травматология - 

ортопедия и травматология   III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

6932

първо отделение по ортопедия и 

травматология към клиника по ортопедия 

и травматология - ортопедия и 

травматология   III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

6933

второ отделение по ортопедия и 

травматология към клиника по ортопедия 

и травматология - ортопедия и 

травматология   III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

6934

клиника по акушерство и гинекология - 

акушерство и гинекология   III - то ниво

акушерство и гинекология  III - то ниво6936
отделение по акушерство и гинекология 

към клиника по акушерство и 

гинекология - акушерство и гинекология   

III - то ниво

акушерство и гинекология  III - то ниво6937
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7
отделение по неонатология към клиника 

по акушерство и гинекология - 

неонатология   II - ро ниво

неонатология  II - ро ниво6938
клиника - лицево-челюстна хирургия   III - 

то ниво

лицево-челюстна хирургия  III - то ниво6939
орална хирургия  III - то ниво7041

отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   III - то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III - то 
ниво

6940

клиника - очни болести   

очни болести  6941
клиника по анестезиология и интензивно 

лечение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6942

първо отделение по анестезиология и 

интензивно лечение към клиника по 

анестезиология и интензивно лечение - 

анестезиология и интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6943

второ отделение по анестезиология и 

интензивно лечение към клиника по 

анестезиология и интензивно лечение - 

анестезиология и интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6944

клиника - физикална и рехабилитационна 

медицина   III - то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III - то ниво

6945

мултипрофилно спешно отделение - 

спешна медицина   III - то ниво

спешна медицина  III - то ниво6947
клиника - образна диагностика   III - то 

ниво

образна диагностика  III - то ниво6948
отделение - трансфузионна хематология   

III - то ниво

трансфузионна хематология  III - то 
ниво

6949

отделение - диализно лечение   III - то 

ниво

диализно лечение  III - то ниво7042
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7
отделение - обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6950
съдебна медицина  7043

медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III - то ниво

клинична лаборатория  III - то ниво6951
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   III - то ниво

микробиология  III - то ниво7044
химическа лаборатория за изследване на 

алкохолни проби в кръвта -    

отделение за продължително лечение по 

нервни болести - продължително 

лечение   

продължително лечение  7040

Стр. 5 от 5


