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Информация за текущото състояние 

на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО" ЕООД  

(съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия) 

1. Обща информация 

"ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

СЪС СТАЦИОНАР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД е дружество регистрирано в 

съответствие с Търговския закон с Решение от 28.08.2000 г. на ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД, вписан в Регистъра  за търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, 

партида 27 по ф. д. № 1259/2000 г. 

С  Решение № 1044/19.08.2010 г.  Великотърновски Общински съвет променя 

фирменото наименование от "ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНО-

ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД 

на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО.     

С вписване 20100910135144 на Агенция по вписванията е вписано наименование 

"ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО" ЕООД.  

Дружеството е със седалище и с адрес на управление: гр.Велико Търново, 

ул.“БУЗДЛУДЖА“ №1.  

Едноличен собственик на капитала на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД е Община Велико Търново. 

Основният предмет на дейност на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД включва: 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; 

периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално 

предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите 
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диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна 

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

промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на 

кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на 

сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска 

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

откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки 

за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. 

2. Текущо състояние на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД 

Отчетеният финансов резултат на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, преди данъци към 31.12.2021 г. е  

2 хил. лв. 

Общите приходи от оперативната дейност на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-

ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, отчетени към 

31.12.2021 г. са в размер на 450 хил.лв. 

Общите разходи от оперативна дейност, отчетени към 31.12.2021 г. са 448 хил.лв. 

Общите активи на дружеството,  отчетени към 31.12.2021 г. възлизат на 144 хил. 

лв. 

Собственият капитал на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-

ВЕЛИКО ТЪРНОВО"ЕООД към 31.12.2021 г. е на стойност 88 хил. лв. 

3. Стратегия за бъдещо развитие  

3.1. Цели и предизвикателства за публичното  предприятие: 

3.1.1. Главните цели, определени в Политиката за участието на Община Велико 

Търново в публичните предприятия, които изпълняват цели на публичната политика, в 

групата на които попада и „Център за кожно-венерически заболявания - Велико 

Търново" ЕООД са: 

- удовлетворяване на здравни потребности и опазване здравето на гражданите чрез 

предоставяне на обществената услуга здравеопазване и лечение, социални грижи чрез 

качествени медицински дейности в съответствие със световните стандарти; 
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- привличане на квалифицирани професионалисти, развитие на професионална 

компетентност, удовлетвореност и мотивация на работещите в дружествато; 

- постоянна модернизация в синхрон с потребностите на пациентите и постиженията 

на медицинската наука и водещите добри практики; 

- финансова стабилност и опазване имуществените интереси на Общината; 

- гарантиране способността на публичното предприятие да продължава да 

функционира като действащо предприятие; 

3.1.2. Стратегическите цели  поставени пред оперативното управление на дружеството 

са: 

- Осигуряване непрекъснато изпълнение на лечебната дейност по диагностичен и 

лечебен престой чрез диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и 

хронични дерматологични заболявания; 

- Осигуряване периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, 

включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на 

пемфигус); 

- Периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално 

предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите 

диагностики; 

- Осигуряване диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани 

инфекции; 

- Експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно- венерическите 

заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на 

населението и на кожно-венерическите заболявания, информиране на обществеността 

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

- Увеличаване на броя на преминалите пациенти; 

- Увеличаване на приходите от НЗОК и други източници; 

- Коопериране с университетски центрове; 

- Изграждане на партньорска мрежа с извънболнични лечебни заведения и пациентски 

организации за презентиране на дейността на „Център за кожно-венерически 
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заболявания - Велико Търново" ЕООД и привличане на здравноосигурени пациенти; 

- Ефективно управление на финансовия, ликвидния и оперативния рискове; 

 

Приложения: 

1. Актуално състояние; 

2. Устав; 

3. Приключен годишен финансов отчет за предходна финансова година (БАЛАНС, 

ОПР, ОПП и ОСК); 

4. БАЛАНС и ОПР, за последно тримесечие. 

 

 


