
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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7

МБ-369

29.03.2019

"Многопрофилна болница за 

активно лечение "Сердика"" 

ЕООД, гр. София

гр. София 1303, р-н Красно Село, 
ул. "Дамян Груев" № 6; 
База 1 - р-н "Овча Купел 1", ул. 
"Монтевидео" № 21; 
База 2 - р-н "Овча Купел 2", ул. 
"Президент Линкълн"

50 000

201242663

2201211082

ЕИК:

гр. София 1303, р-н Красно Село, 
ул. "Дамян Груев" № 6

Заличава 
управителя на ЛЗ 
Драга Попова
Добавя нова мед. 
специалност 
Урология
Разкрива д-ст 
Урология с ІІ нк 
към Отд-е по 
хирургия

код:

отделение - хирургия   

хирургия  2973
урология  II - ро ниво6750

отделение - ортопедия и травматология   

III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

2979

отделение - акушерство и гинекология   

акушерство и гинекология  2982
отделение - медицинска онкология   II - ро 

ниво

медицинска онкология  II - ро ниво2984
второ отделение по медицинска 

онкология - медицинска онкология   II - ро 

ниво

медицинска онкология  II - ро ниво4670
отделение - клинична хематология   II - ро 

ниво

клинична хематология  II - ро ниво4671
отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   II - ро ниво

ушно-носно-гърлени болести  II - ро 
ниво

5142

отделение - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

5143

отделение - ревматология   II - ро ниво

ревматология  II - ро ниво5144
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   I - во ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  I - во ниво

5145

отделение - палиативно лечение   

палиативно лечение  5614
отделение - образна диагностика   I - во 

ниво

образна диагностика  I - во ниво5615
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво6161
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво6602

д-р Методи Вангелов Янков

управител

диагностика и лечение на 

заболявания, когато лечебната цел не 
може да се постигне в условията на 
извънболнична помощ;

диагностика и консултации, поискани 
от лекар или лекар по дентална 
медицина от други лечебни заведения;

рехабилитация;

диспансеризация;

комплексни медицински грижи за 
болни с онкологични заболявания;

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

учебна и научна дейност;
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7
медико-диагностична лаборатория - обща 

и клинична патология   

обща и клинична патология  6603
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