
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
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Данни за лечебното заведение - 
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съответните структури

3

Име от документа за самоличност 

за лицата, членове на 

управителните и контролните 

органи на лечебното заведение
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Видиве лечебни дейности, за които 

е издадено разрешението

5

Дата на отнемане 

на разрешението и 

основанието за 

това

6

Промени във 

вписаните 

обстоятелства 

7

ЦКВЗ-235

04.05.2020

"Център за кожно-венерически 

заболявания" ЕООД, гр. София

гр. София, бул. "Г. Измирлиев" № 
8

62 880

000689410

2201333048

ЕИК:

гр. София, бул. "Г. Измирлиев" № 8

Закрива 
Микробиологична 
лаборатория;
Заличава 
медицинска 
специалност 
Микробиология.

код:

кабинет по онкодерматология -    

кабинет "Болести, предавани по полов 

път" -    

микологичен кабинет с микологична 

лаборатория -    

кабинет по алергологична диагностика -    

кабинет по козметична дерматология със 

зона за лазертерапия -    

детски дерматологичен кабинет -    

кабинет съдови дерматози -    

кабинет булозни дерматози и 

заболявания на съединителната тъкан -    

кабинет за лабораторна диагностика на 

сифилис и други болести, предавани по 

полов път - серологична лаборатория -    

отделение без легла за клинични 

изпитвания на лекарствени продукти -    

д-р Ася Ангелова Данчева-Атанасова

управител

диагностика, лечение и рехабилитация 
на лица с остри и хронични 
дерматологични заболявания;

периодично наблюдение на лица с 
кожни и венерически заболявания, 
включително животозастрашаващи 
булозни дерматологични заболявания 
(форми на пемфигус);

диагностика, лечение и профилактика 
на лица със сексуално предавани 
инфекции;

клинични изпитвания на лекарствени 
продукти;

периодично изготвяне на анализ на 
епидемиологичните показатели за 

сексуално предаваните инфекции и 
оценка на качеството и ефективността 
на провежданите диагностични, 
лечебни, профилактични и 

рехабилитационни дейности;

експертна дейност в областта на 
сексуалното здраве и на кожно-
венерическите заболявания;

промоция, превенция и подобряване 
сексуалното здраве на населението и 
на кожно-венерическите заболявания;

информиране на обществеността по 
проблемите на сексуалното здраве и 
на кожно-венерическите заболявания;

научноизследователска дейност в 
областта на сексуалното здраве и на 

кожно-венерическите заболявания;
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