Списък на лечебните заведения, които се финансират за осигуряване на стационарна психиатрична помощ и лечение
със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми

наименование на
лечебното заведение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ЦПЗ „Благоевград“ ЕООД
ЦПЗ „проф. Ив. Темков“
ЕООД
УМБАЛ „Св. Марина“
ЕАД
ЦПЗ „Велико Търново“
ЕООД
МБАЛ „Св. Петка“ АД
ЦПЗ „Враца“ ЕООД
ЦПЗ „д-р П. Станчев“
ЕООД
МБАЛ „д-р Н. Василиев“
АД
МБАЛ „Св. Ив. Рилски“
ЕООД
МБАЛ „Ст. Илиев“ АД
МБАЛ „Св. Николай
Чудотворец“ ЕООД

спешно
стационарно
лечение до 24 часа
на пациенти с
психични
заболявания с
висок риск,
спешни състояния
и изразена
психомоторна
възбуда, които не
се хоспитализират
в същото лечебно
заведение

дневно
стационарно
лечение на
пациенти с
психични
заболявания

град

област

стационарно
лечение на
пациенти с
психични
заболявания с
непрекъснат 24часов престой,
включително за
дейности по
рехабилитация чрез
трудотерапия

Благоевград

Благоевград







Бургас

Бургас







Варна

Варна









Велико
Търново
Видин
Враца

Велико
Търново
Видин
Враца




















Добрич

Добрич









Кюстендил

Кюстендил





Дупница

Кюстендил





Монтана

Монтана





Лом

Монтана





лечение на пациенти със
субституиращи и
поддържащи програми с
метадон, при спазване
на условията и реда за
осъществяване на
програмите съгласно
Наредба № 2 от 2012 г.

лечение на пациенти с
дневни
психорехабилитацион
ни програми на лица с
психични
заболявания, при
спазване на условията
и реда за
осъществяване на
програмите съгласно
Наредба № 8 от 2011
г.
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Списък на лечебните заведения, които се финансират за осигуряване на стационарна психиатрична помощ и лечение
със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми

наименование на
лечебното заведение

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

МБАЛ „Рахила Ангелова“
АД
УМБАЛ „д-р Г. Странски“
ЕАД
МБАЛ „Белене“ ЕООД
МБАЛ „Левски“ ЕООД
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД
ЦПЗ „Пловдив“ ЕООД
МБАЛ „Св. Ив. Рилски“
ЕООД
ЦПЗ „Русе“ ЕООД
МБАЛ „Силистра“ АД
МБАЛ „д-р Ив.
Селимински“ АД
ЦПЗ „Смолян“ ЕООД

стационарно
лечение на
пациенти с
психични
заболявания с
непрекъснат 24часов престой,
включително за
дейности по
рехабилитация
чрез
трудотерапия

спешно
стационарно
лечение до 24
часа на пациенти
с психични
заболявания с
висок риск,
спешни
състояния и
изразена
психомоторна
възбуда, които
не се
хоспитализират
в същото
лечебно
заведение











дневно
стационарно
лечение на
пациенти с
психични
заболявания

град

област

Перник

Перник

Плевен

Плевен

Белене
Левски
Пловдив
Пловдив

Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
















Разград

Разград







Русе
Силистра

Русе
Силистра










Сливен

Сливен







Смолян

Смолян







лечение на пациенти със
субституиращи и
поддържащи програми с
метадон, при спазване
на условията и реда за
осъществяване на
програмите съгласно
Наредба № 2 от 2012 г.

лечение на
пациенти с дневни
психорехабилитац
ионни програми
на лица с
психични
заболявания, при
спазване на
условията и реда
за осъществяване
на програмите
съгласно Наредба
№ 8 от 2011 г.
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Списък на лечебните заведения, които се финансират за осигуряване на стационарна психиатрична помощ и лечение
със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми

наименование на
лечебното заведение

23.
24.
25.
26.
27.
29.
28.
29.
30.

МБАЛНП „Св. Наум“
ЕАД
ЦПЗ „проф. Н.
Шипковенски“ ЕООД
УМБАЛ
„Александровска“ ЕАД
ЦПЗ - София
МБАЛ
„проф.
Ст.
Киркович“ АД
ЦПЗ „Стара Загора“ ЕООД
МБАЛ
„д-р
Хр.
Стамболски“ ЕООД
МБАЛ „Търговище“ АД
МБАЛ „Омуртаг“ ЕАД

град

област

стационарно
лечение на
пациенти с
психични
заболявания с
непрекъснат 24часов престой,
включително за
дейности по
рехабилитация
чрез
трудотерапия

спешно
стационарно
лечение до 24
часа на пациенти
с психични
заболявания с
висок риск,
спешни
състояния и
изразена
психомоторна
възбуда, които
не се
хоспитализират
в същото
лечебно
заведение

дневно
стационарно
лечение на
пациенти с
психични
заболявания































Стара Загора

София
(столица)
София
(столица)
София
(столица)
София
(столица)
Стара Загора

Стара Загора
Казанлък

Стара Загора
Стара Загора










Търговище
Омуртаг

Търговище
Търговище










София
София
София
София

лечение на пациенти със
субституиращи и
поддържащи програми с
метадон, при спазване
на условията и реда за
осъществяване на
програмите съгласно
Наредба № 2 от 2012 г.

лечение на
пациенти с дневни
психорехабилитац
ионни програми
на лица с
психични
заболявания, при
спазване на
условията и реда
за осъществяване
на програмите
съгласно Наредба
№ 8 от 2011 г.
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Списък на лечебните заведения, които се финансират за осигуряване на стационарна психиатрична помощ и лечение
със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми

наименование на
лечебното заведение

31.
32.
33.

ЦПЗ „Хасково“ ЕООД
МБАЛ „Велики Преслав“
ЕООД
МБАЛ „Св. Пантелеймон“
АД

град

област

Хасково
Велики
Преслав
Ямбол

Хасково
Шумен
Ямбол



спешно
стационарно
лечение до 24
часа на пациенти
с психични
заболявания с
висок риск,
спешни
състояния и
изразена
психомоторна
възбуда, които
не се
хоспитализират
в същото
лечебно
заведение














стационарно
лечение на
пациенти с
психични
заболявания с
непрекъснат 24часов престой,
включително за
дейности по
рехабилитация
чрез
трудотерапия

дневно
стационарно
лечение на
пациенти с
психични
заболявания

лечение на пациенти със
субституиращи и
поддържащи програми с
метадон, при спазване
на условията и реда за
осъществяване на
програмите съгласно
Наредба № 2 от 2012 г.

лечение на
пациенти с дневни
психорехабилитац
ионни програми
на лица с
психични
заболявания, при
спазване на
условията и реда
за осъществяване
на програмите
съгласно Наредба
№ 8 от 2011 г.



4

