
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-428

07.12.2020

"Многопрофилна болница за 

активно лечение "Лозенец"" 

ЕАД, гр. София

гр. София 1407, р-н Триадица, жк 
„Лозенец“, ул. „Козяк“ № 1

165 264 864 лв.

205967328

2201211109

ЕИК:

Промяна в 
управлението на 
ЛЗ
С Решение № 693 
на Министерския 
съвет от 2019 г. 
(обн. 10.01.2020 
г.) Болница 
„Лозенец“ е 
преобразувана в 
"МБАЛ 
"ЛОЗЕНЕЦ"" ЕАДкод:

седалище:

капитал:

 адрес на осъществяване на 

дейността:

клиника - вътрешни болести   III - то 

ниво

вътрешни болести  III - то ниво6787

първо вътрешно отделение към 

Клиника по вътрешни болести - 

вътрешни болести   III - то ниво

вътрешни болести  III - то ниво6788

отделение по гастроентерология 

към Клиника по вътрешни болести - 

гастроентерология   III - то ниво

гастроентерология  III - то ниво6789

отделение по пневмология и 

фтизиатрия към Клиника по 

вътрешни болести - пневмология и 

фтизиатрия   

пневмология и фтизиатрия  6790

клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  6791

Първо кардиологично отделение 

към клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  6792
инвазивна кардиология  6793
кардиостимулация  6794
кардиологично интензивно лечение на 
сърдечно-съдовите усложнения и 
контрол на критичните нарушения на 
хемодинамиката  

6795

Второ кардиологично отделение 

към клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  6796
кардиологична неинвазивна 
диагностика  

6797

обща кардиология  6798

д-р Христо Валентинов Стоянов

изпълнителен директор

Станимир Боянов Михайлов

член на управително тяло

Орлин Василев Недев

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;

клинични изпитвания на лекарствени 

продукти и медицински изделия 
съгласно действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;

асистирана репродукция, осигуряване, 
обработка и използване на човешки 
сперматозоиди, яйцеклетки и 
ембриони; съхранение на 
сперматозоиди, яйцеклетки и 
предимплантационни ембриони;

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 - черен дроб, 
панкреас, тънко черво;

вземане, експертиза, обработка, 
съхраняване, предоставяне и 

присаждане на органи - бъбрек;

вземане, експертиза, обработка, 
съхраняване, предоставяне и 
присаждане на органи - сърце и бял 
дроб;
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клиника - педиатрия   III - то ниво

педиатрия  III - то ниво6799
детска гастроентерология  6800
детска пневмология и фтизиатрия  6801
детска кардиология  6802
детска ендокринология и болести на 
обмяната  

6803

детска неврология  6804

хирургична клиника - хирургия   

хирургия  6805

отделение по хирургия към 

хирургична клиника - хирургия   

хирургия  6806

отделение по жлъчно-чернодробна 

и панкреатична хирургия към 

хирургична клиника - хирургия   

хирургия  6807

отделение - съдова хирургия   

съдова хирургия  6808

клиника - ортопедия и 

травматология   III - то ниво

ортопедия и травматология  III - то 
ниво

6809

отделение - ушно-носно-гърлени 

болести   III - то ниво

ушно-носно-гърлени болести  III - то 
ниво

6810

отделение - очни болести   

очни болести  6811

клиника - кардиохирургия   

кардиохирургия  6812

клиника - урология   III - то ниво

урология  III - то ниво6813

клиника по нефрология и 

трансплантология - нефрология   

III - то ниво

нефрология  III - то ниво6814

клиника - анестезиология и 

интензивно лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

6815
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клиника - акушерство и 

гинекология   

акушерство и гинекология  6816

отделение - неонатология   II - ро 

ниво

неонатология  II - ро ниво6817

отделение - нервни болести   III - то 

ниво

нервни болести  III - то ниво6818

отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   III - то 

ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III - то ниво

6819

мултипрофилно спешно отделение - 

спешна медицина   II - ро ниво

спешна медицина  II - ро ниво6820

отделение - образна диагностика   

III - то ниво

образна диагностика  III - то ниво6821

отделение - диализно лечение   III - 

то ниво

диализно лечение  III - то ниво6822

отделение по клинична патология - 

обща и клинична патология   

обща и клинична патология  6823

отделение - съдебна медицина   

съдебна медицина  6824

медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III - то ниво

клинична лаборатория  III - то ниво6825

медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   III - то ниво

микробиология  III - то ниво6826
вирусология  II - ро ниво6827

медико-диагностична лаборатория - 

клинична имунология   III - то ниво

клинична имунология  III - то ниво6828

медико-диагностична лаборатория - 

медицинска паразитология   I - во 

ниво

медицинска паразитология  I - во ниво6829
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медико-диагностична лаборатория - 

медицинска генетика   

медицинска генетика  6830

медико-диагностична лаборатория - 

трансфузионна хематология   

трансфузионна хематология  6831
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