
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-66

27.01.2023

"Университетска 

многопрофилна болница за 

активно лечение "Проф. д-р 

Александър Чирков"" ЕАД, 

гр. София

гр. София, бул. "Пенчо 
Славейков" № 52 А

99 732 360 лв.

831605845

2201211005

ЕИК:

гр. София, бул. "Пенчо Славейков" 
№ 52 А

Промяна в името 
на лечебното 
заведение и в 
състава на СД.
Промяна в адреса 
на Клиника по 
съдова хирургия 
на нов адрес: гр. 
София, бул. 
„Пенчо 
Славейков“ № 
52А, ет. 1. 
Заличава адрес 
на ЛЗ: гр. София, 
ул. „Коньовица“ № 
65 (сграда на 
НКБ).

код:

седалище:

капитал:

 адрес на осъществяване на 

дейността:

Клиника по кардиохирургия - 

кардиохирургия   III - то ниво

кардиохирургия  III - то ниво4945

отделение за оперативно лечение 

на придобити сърдечни 

заболявания - кардиохирургия   III - 

то ниво

кардиохирургия  III - то ниво5988
трансплантация на тъкани, органи и 
клетки  

5989

отделение за оперативно лечение 

на вродени сърдечни малформации 

към Клиника по кардиохирургия - 

кардиохирургия   III - то ниво

кардиохирургия  III - то ниво5990

Клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  5991

отделение по кардиология към 

клиника по кардиология - 

кардиология   

кардиология  2137

отделение по инвазивна 

кардиология към клиника по 

кардиология - кардиология   

кардиология  2140
инвазивна кардиология  4436

отделение по неинванзивна 

кардиология към клиника по 

кардиология - кардиология   

кардиология  2143
неинвазивна кардиология  5992

отделение по интензивно лечение 

на сърдечно-съдови усложнения и 

контрол върху критични нарушения 

на хемодинамиката към клиника по 

кардиология - кардиология   

интензивно лечение на сърдечно-
съдови усложнения и контрол върху 
критични нарушения на 
хемодинамиката  

5993

кардиология  6415

проф. д-р Валентин Стефанов 
Говедарски

изпълнителен директор

Надежда Цанкова Бранковска-
Кирилова

член на управително тяло

Анелия Атанасова Димитрова

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;

трансплантация на органи, тъкани и 
клетки - съгл. Удостоверение № 10 / 
16.12.2010г., издадено от ИАТ;

 - вземане на органи от човешки труп : 
сърце и бял дроб

 - присаждане на органи от човешки 
труп: сърце и бял дроб

 - присаждане на тъкани: други 

сърдечно съдови тъкани

диспансеризация;

клинични изпитвания на лекарствени 
продукти и медицински изделия 

съгласно действащото в страната 
законодателство;

учебна и научна дейност;
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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
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за лицата, членове на 

управителните и контролните 

органи на лечебното заведение
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е издадено разрешението

5

Дата на отнемане 

на разрешението и 

основанието за 

това

6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7
отделение за кардиостимулация, 

имплантиране на кардиовертер-

дефибрилатори ресинхронизиращо 

лечение към клиника по 

кардиология - кардиология   

кардиология  5994

отделение за лечение на вродени 

съдови малформаци към клиника 

по кардиология - кардиология   

кардиология  5995

клиника по съдова и 

ендоваскуларна хирургия - съдова 

хирургия   III - то ниво

съдова хирургия  III - то ниво2146

отделение по съдова хирургия към 

клиника по съдова и 

ендоваскуларна хирургия - съдова 

хирургия   III - то ниво

съдова хирургия  III - то ниво2149

отделение - ангиология   

ангиология  5996

клиника по анестезиология и 

интензивно лечение - 

анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

2152

отделение по анестезиология към 

клиника по анестезиология и 

интензивно лечение - 

анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

2155

отделение по интензивно лечение 

на сърдечно оперирани пациенти 

към клиника по анестезиология и 

интензивно лечение - 

анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

2161
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то за 
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1

Данни за лечебното заведение - 
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на осъществяване на дейността

2

Ниво на компетентност на 

съответните структури

3
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органи на лечебното заведение
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5

Дата на отнемане 

на разрешението и 
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6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7
отделение по интензивно лечение 

на съдово оперирани пациенти към 

клиника по анестезиология и 

интензивно лечение - 

анестезиология и интензивно 

лечение   

анестезиология и интензивно 
лечение  

2164

отделение по хирургия и 

ендоскопски процедури - хирургия   

II - ро ниво

хирургия  II - ро ниво2167

отделение по гастроентерология - 

гастроентерология   II - ро ниво

гастроентерология  II - ро ниво5997

отделение - образна диагностика   

II - ро ниво

образна диагностика  II - ро ниво5998

отделение - физикална и 

рехабилитационна медицина   I - во 

ниво

физикална и рехабилитационна 
медицина  I - во ниво

5999

отделение - обща и клинична 

патология   

обща и клинична патология  6000

медико-диагностична лаборатория - 

клинична лаборатория   III - то ниво

клинична лаборатория  III - то ниво6417

медико-диагностична лаборатория - 

микробиология   III - то ниво

микробиология  III - то ниво6418

отделение за продължително 

лечение по кардиология - 

продължително лечение   

продължително лечение  7099
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