
КАМПАНИЯ

„ПРЕГРЪДКА  
ЗА ДУШАТА - 

ПСИХОТЕРАПИЯ 
НАВРЕМЕ! 

Психологическа подкрепа за жителите от 
Смолянска област“, 

посветена на Денят за спонтанни  
актове на доброта – 17 февруари.

ПРОГРАМА 



БЕЗПЛАТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА 
ПОДКРЕПА

ГОРЕЩА ЛИНИЯ

17 ФЕВРУАРИ 
от 9.30 до 16.30 ч. 
Дарина Гочева  0896 615 026
Хипнотерапевт, психосоматик, практикува Ме-
тафизична анатомия, клиничен психолог.  

oт 16.30 ч. до 19.00 ч.   
Тодорка Манолевска  0888 889 341
Магистър психолог-консултант в областта 
на медицинската психология, психология на 
личността и развитието, експерт при кризи и 
кризисни интервенции. Комплекс за социални 
услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с 
увреждания - гр. Смолян. 

18 ФЕВРУАРИ 
от 9.00 ч. до 18 ч. 
Валентин Вълев  088 824 7790
Магистър в специалностите ресурсен учител 
и клиничен психолог. Повече от 10 г. работа с  
деца. 5 години работа с наркомани. Оказва съ-
действие за психологически изследвания за ТЕЛК, 
при деменция, деца със СОП, онкоболни. Подкре-
па за личностно израстване, депресия, тревож-
ност. Проблеми със зависимости. Преподавал е 
„Емоционална интелигентност“ на учители и 
сега преподава „Училищен тормоз. С богат опит 
в сферата на решаване на конфликти. 

19 ФЕВРУАРИ
от 9.00 ч. до 15.00 ч. 
Даниела Топова   0898 722 037
Магистър – психолог, социална приложна психоло-
гия; съдебна психология; фамилно консултиране и 
терапия, редовен член на Дружеството на пси-
холозите в България, вещо лице за съдебно-психо-
логични експертизи. Работи като координатор 
и психолог в Здравно-консултативен център за 
майчино и детско здраве към МБАЛ - Смолян. 

БЕЗПЛАТНА ПСИХИАТРИЧНА 
ПОМОЩ 

ПРЕГЛЕДИ В РЗИ – СМОЛЯН

17 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
10.00 ч. - 15.00 ч. 
Д-р Никола Марков  
Специалист – Психиатър. 
Д-р Марков е с над 30 години опит и професионални 
интереси в областта на биологични медикаментоз-
ни и немедикаментозни (транскраниална магнитна 
стимулация) методи на лечение, работа в екип. 
Извършва диагностика и лечение на голям набор 
психични разстройства - тревожни и депресивни 
състояния, психози, биполярно афективно разстрой-
ство и др. Д-р Марков не преглежда деца. Завършва 
Медицински университет Пловдив през 1986 г. Своя-
та специалност Психиатрия придобива през 1990 г.
Член на Български лекарски съюз и Българска психи-
атрична асоциация; Участие в национални и меж-
дународни конгреси и семинари по специалността.
След своето дипломиране през 1986 г. д-р Мар-
ков започва работа в Държавна психиатрична 
болница с. Паталеница, след което постъпва в 
Център за психично здраве Пловдив. Повече от 
20 години д-р Марков има самостоятелна прак-
тика като специалист психиатър в Пловдив.



20 ФЕВРУАРИ 2023 Г. 
10.00 ч. - 17.00 ч.
Д-р Атанас Христов,  
Специалист – Психиатър. 
Д-р Христов завършва МУ – Пловдив. Има над 
10-годишен стаж като психиатър. Придобил 
клиничен опит по специалността в ЦПЗ – Хас-
ково и ДПБ – Пазарджик. Понастоящем работи 
предимно в амбулаторната практика. Има 
богат опит  и интереси в областта на психози, 
афективни и тревожни разстройства, психични 
разстройства на третата възраст,  зависи-
мости, както и в изпитване на нови медика-
менти в психиатрията. Споделя мнението, че  
ефективното лечение на психичните заболява-
ния се базира на комплексен – биологичен и пси-
хосоциален модел. В ежедневната си практика 
се придържа  към индивидуален подход спрямо 
пациента.

За записване за преглед 
 0301/ 58930  
РЗИ – Смолян
от 13.02 до 16.02 2023 г. 
от 8:30 до 12:30 ч. и 13:00 до 17:00 ч.

АРТ ТЕРАПИЯ 
ЗАБАВНО РИСУВАНЕ

С ХУДОЖНИКА  
ЕЛЕНА МИРЧЕВА 

17 февруари 2023 г. | от 10 часа
Регионален център за подкрепа на про-
цеса на приобщаващото образование 
гр. Смолян, кв. Устово

18 февруари 2023 г. | от 10:30 часа, 
Общностен център 
гр. Смолян, кв. Каптажа  

Артерапията се организира с подкрепата на 
Регионална дирекция „Социално подпома-
гане“- Смолян и с финансовата помощ на 
Аделина Фисинска от младежко сдружение 
„Криле от светлина“.
  

В арт терапията в Общностния център 
могат да участват безвъзмездно всички 
желаещи деца, придружени от родители-
те си, от град Смолян. 

Заявка за участие
 0889 82 50 23, художник Елена Мирчева

!



ДИСКУСИЯ  
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

СМОЛЯН  

20 февруари, | 14 часа.
Oбластна администрация – Смолян

Дискусията е част от кампанията 
Прегръдка за душата - 
Психотерапия навреме! 
Психологическа подкрепа за жите-
лите от Смолянска област
Събитието ще бъде водено от 
заместник-областния управител  
Христо Станчев.

Имаме желанието в дискусията да се 
набележат причините, проблемите, 
тенденциите и възможностите за 
превенция и подобряване на връзката 
между нуждаещи се от психологиче-
ска подкрепа и специалисти психоло-
зи и психиатри.

!


