
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

ЦПЗ-127

28.12.2012

"Център за психично здраве - 

Велико Търново" ЕООД, гр. 

Велико Търново

гр. Велико Търново, бул. 
"Бузлуджа" № 1

15 000

104525651

0404331011

ЕИК:

гр. Велико Търново, бул. 
"Бузлуджа" № 1

Промяна на 
управителя на ЛЗ; 
Добавена нова 
дейност: 
"Клинични 
изпитвания на 
лекарствени 
продукти". Към 
"ЦПЗ-Велико 
Търново" ЕООД 
има разкрити 
легла за 
диагностичен и 
лечебен престой.

код:

КДБ - детско-юношески кабинет -    

КДБ - приемно-консултативен кабинет -    

КДБ - районен кабинет за домашен 
патронаж -    

КДБ - логопедичен кабинет -    

КДБ - кабинет - клинична психология   

КДБ - регистър за лица с психични 

заболявания -    

КДБ - кабинет неврози и психотерапия -    

КДБ - наркологичен кабинет -    

КДБ - сексологичен кабинет -    

КДБ - геронтопсихиатричен кабинет -    

Поддържаща метадонова програма -    

Дневен център за рехабилитация на 

зависимости -    

Дневен стационар към Консултативно-

диагностичния блок -    

Първо отделение за лечение на остри 

психози с тежка социална дисфункция и 

спешна помощ - мъже -    

Второ отделение за лечение на остри 

психози с тежка социална дисфункция и 

спешна помощ - жени -    

Трето отделение за лечение на 
зависимости със социална дисфункция и 

социално-трудова рехабилитациа -    

Административно-стопански блок -    

д-р Мариана Василева Петрова-
Андреева
управител

спешна психиатрична помощ;

диагностика и лечение на лица с 
психични разстройства;

периодично наблюдение и консултации 
на лица с психични разстройства и 
домашен патронаж;

психотерапия и психо-социална 
рехабилитация;

психиатрична и психологична 
експертна дейност;

клинични изпитвания на лекарствени 
продукти;

създаване и поддържане на 
регионална информационна система 
на лица с психични разстройства за 
нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 
от Закона за здравето;

промоция, превенция и подобряване 
психичното здраве на населението;

информиране на обществеността по 
проблемите на психичното здраве;
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