
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-311

17.06.2022

"Аджибадем Сити Клиник 

Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение 

Токуда" ЕАД, гр. София

гр. София, бул. "Никола Й. 
Вапцаров" № 51Б

50 000

175077093

2201211067

ЕИК:

гр. София, бул. "Никола Й. 
Вапцаров" № 51 Б

Промяна в името 
с добавяне на 
"Университетска"; 
Преструктуриране 
на съществуващи 
отделения в 
клиники.

код:

Клиника по вътрешни болести - вътрешни 

болести   III - то ниво

вътрешни болести  III - то ниво5043
отделение по ендокринология и болести 

на обмяната към Първа клиника по 

вътрешни болести - ендокринология и 

болести на обмяната   

ендокринология и болести на 
обмяната  

5046

отделение по нефрология към Първа 

клиника по вътрешни болести - 

нефрология   III - то ниво

нефрология  III - то ниво5047
клиника - гастроентерология   III - то ниво

гастроентерология  III - то ниво5081
отделение по гастроентерология към 

Клиника по гастроентерология - 

гастроентерология   III - то ниво

гастроентерология  III - то ниво5633
отделение по интервенционална 

гастроентерология - гастроентерология   

III - то ниво

гастроентерология  III - то ниво5634
клиника по чернодробна, жлъчна, 

панкреатична и обща хирургия - 

хирургия   

хирургия  5635
пластично-възстановителна и 
естетична хирургия  II - ро ниво

5891

лицево-челюстна хирургия  III - то ниво5892
отделение по пластично-възстановителна 

и естетична хирургия към клиника по 

чернодробна, жлъчна, панкреатична и 

обща хирургия - пластично-

възстановителна и естетична хирургия   

II - ро ниво

пластично-възстановителна и 
естетична хирургия  II - ро ниво

5637

отделение по лицево-челюстна хирургия 

към клиника по чернодробна, жлъчна, 

панкреатична и обща хирургия - лицево-

челюстна хирургия   III - то ниво

лицево-челюстна хирургия  III - то ниво5638

д-р Венелина Филипова Атанасова

управител

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЧЕРВЕНКОВ

член на управително тяло

ДИМИТЪР ПЕТРОВ НИКОЛОВ

член на управително тяло

ИВАН НИКОЛАЕВ СТАЙКОВ

член на управително тяло

КИРИЛ ВАСИЛЕВ ДРАГАНОВ

член на управително тяло

КАЛОЯН МИХАЙЛОВ ДАВИДОВ

член на управително тяло

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

член на управително тяло

ХАТИДЖЕ СЕХЕР АЙДЪНЛАР

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;

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

диспансеризация;

трансплантация на органи, тъкани и 

клетки:

 - вземане и експертиза на органи 
(откриване, установяване и 
поддържане на жизнените функции на 

потенциален донор с мозъчна смърт 
при налична сърдечна дейност) и 
предоставянето им за трансплантация;

 - вземане, експертиза, обработка, 
съхраняване, предоставяне и 

присаждане на органи от човешки 
труп - черен дроб;

 - присаждане на тъкани: костно-
сухожилни тъкани, хрущялни тъкани, 
фасция лата и кожа;

 - присаждане на роговица и 
амниотична мембрана;

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

учебна и научна дейност;

комплексни медицински грижи за 
болни с онкологични заболявания;
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клиника по пневмология - пневмология и 

фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  6006
клиника - съдова хирургия   III - то ниво

съдова хирургия  III - то ниво5640
клиника - кардиология   

обща кардиология  5641
кардиологично интензивно лечение  5643
неинвазивна диагностика  5893

отделение по инвазивна 

електрофизиология към Клиника по 

кардиология - кардиология   

кардиология  5642
кардиостимулация  5895

отделение по инвазивна кардиология към 

Клиника по кардиология - кардиология   

кардиология  5644
клиника - акушерство и гинекология   III - 

то ниво

акушерство и гинекология  III - то ниво5645
клиника - кожни и венерически болести   

II - ро ниво

кожни и венерически болести  II - ро 
ниво

5646

клиника - ангиология   

ангиология  5647
ендоваскуларна ангиология  6557

отделение - гръдна хирургия   III - то ниво

гръдна хирургия  III - то ниво5648
клиника - кардиохирургия   III - то ниво

кардиохирургия  III - то ниво5655
отделение по интензивни и 

реанимационни дейности в областта на 

кардиохирургията към Клиника по 

кардиохирургия - анестезиология и 

интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

5656

клиника - неврохирургия   III - то ниво

неврохирургия  III - то ниво5657
отделение - неонатология   III - то ниво

неонатология  III - то ниво5658
клиника - ортопедия и травматология   III - 

то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

5659
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клиника - педиатрия   III - то ниво

педиатрия  III - то ниво5660
детска нефрология и хемодиализа  6848
детска гастроентерология  6849
детска неврология  6850
детска ревматология  6851
детска пневмология и фтизиатрия  6852

отделение по детска ендокринология и 

болести на обмяната към Клиника по 

педиатрия - детска ендокринология и 

болести на обмяната   

детска ендокринология и болести на 
обмяната  

5661

клиника по неврология и медицина на 

съня - нервни болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво5662
отделение - лъчелечение   II - ро А ниво

лъчелечение  II - ро А ниво5663
отделение по обща и онкологична 

оториноларингология - ушно-носно-

гърлени болести   III - то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III - то 
ниво

5664

клиника по хематология - клинична 

хематология   III - то ниво

клинична хематология  III - то ниво5665
отделение по клинична хематология към 

клиника по хематология - клинична 

хематология   III - то ниво

клинична хематология  III - то ниво5666
клиника - медицинска онкология   III - то 

ниво

медицинска онкология  III - то ниво5670
отделение - очни болести   

очни болести  5671
клиника - анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

5672

клиника - урология   III - то ниво

урология  III - то ниво5675
отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   III - то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III - то ниво

5676
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мултипрофилно спешно отделение - 

спешна медицина   II - ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво6007
клиника - диализно лечение   III - то ниво

диализно лечение  III - то ниво6143
клиника - образна диагностика   III - то 

ниво

образна диагностика  III - то ниво6563
отделение по клинична патология - обща 

и клинична патология   

обща и клинична патология  6564
клиника - нуклеарна медицина   III - то 

ниво

нуклеарна медицина  III - то ниво6565
радиохимична лаборатория към клиника 

по нуклеарна медицина - нуклеарна 

медицина   

нуклеарна медицина  6566
медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III - то ниво

клинична лаборатория  III - то ниво6567
медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   III - то ниво

микробиология  III - то ниво6853
медико-диагностична лаборатория - 

трансфузионна хематология   

трансфузионна хематология  6854
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