
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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дейност

1
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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
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5

Дата на отнемане 
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6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7

МБ-177

18.04.2016

"Многопрофилна болница за 

активно лечение по 

неврология и психиатрия - 

Свети Наум" ЕАД, гр. София

гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. 
"ІV-ти километър", ул. "Любен 
Русев" № 1

8 064 980 лв.

831605813

2201212009

ЕИК:

гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. "ІV-
ти километър", ул. "Любен Русев" 
№ 1

Промяна в Съвета 
на директорите на 
ЛЗ

код:

седалище:

капитал:

 адрес на осъществяване на 

дейността:

Първа психиатрична клиника - 

психиатрия   III - то ниво

психиатрия  III - то ниво2631

Втора психиатрична клиника - 

психиатрия   III - то ниво

психиатрия  III - то ниво2640

клиника по нервни болести за 

двигателни нарушения - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво2649

отделение по паркинсонова болест 

към клиника по нервни болести за 

двигателни нарушения - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво2652

отделение по множествена 

склероза към клиника по нервни 

болести за двигателни нарушения - 

нервни болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво2655

клиника по нервни болести  за 

деца - нервни болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво4707

Клиника по нервни болести за 

лечение на болката и 

неврорехабилитация - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво4709

отделение по нервни болести за 

лечение на болката към клиника по 

нервни болести за лечение на 

болката и неврорехабилитация - 

нервни болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво5412

акад. проф. д-р Иван 
Господинов Миланов

изпълнителен директор

ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА 
СЛАВОВА-ПЪРВАНОВА

член на управително тяло

СТЕФКА ПЕТРОВА ЦАНКОВА

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;

диспансеризация;

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

учебна и научна дейност;

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

Стр. 1 от 3



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
отделение за физикална и 

рехабилитационна медицина д 

сейности по апаратна физиотерапия 

и рехабилитация към КНБЛБНр - 

физикална и рехабилитационна 

медицина   III - то ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  III - то ниво

5413

Клиника по нервни болести за 

пароксизмални състояния - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво5414

отделение за заболявания на 

автономната нервна система към 

Клиника по нервни болести за 

пароксизмални състояния - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво5415

отделение за епилепсия към 

Клиника по нервни болести за 

пароксизмални състояния - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво5416

Клиника по нервни болести за 

невродегенеративни и периферно-

нервни заболявания - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво5417

Отделение за невродегенеративмни 

заболявнаия към Клиника по 

нервни болести за 

невродегенеративни и периферно-

нервни заболявания - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво5418

Отделение за периферно-нервни 

заболявания към Клиника по 

нервни болести за 

невродегенеративни и периферно-

нервни заболявания - нервни 

болести   III - то ниво

нервни болести  III - то ниво5419
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7
Клиника за интензивно лечение на 

нервни болести - нервни болести   

III - то ниво

нервни болести  III - то ниво5420

Отделение по нервни болести за 

лечение на инсулти към Клиника за 

интензивно лечение на нервни 

болести - нервни болести   III - то 

ниво

нервни болести  III - то ниво5421

Отделение за интензивно лечение 

към Клиника за интензивно лечение 

на нервни болести - анестезиология 

и интензивно лечение   III - то ниво

анестезиология и интензивно 
лечение  III - то ниво

5422

спешно отделение - спешна 

медицина   I - во ниво

спешна медицина  I - во ниво5424

отделение - нуклеарна медицина   

II - ро ниво

нуклеарна медицина  II - ро ниво5425

отделение - образна диагностика   

II - ро ниво

образна диагностика  II - ро ниво5426

клинична и ликворологична 

лаборатория - клинична 

лаборатория   II - ро ниво

клинична лаборатория  II - ро ниво6001

медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   II - ро ниво

микробиология  II - ро ниво6002
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