
Таблица: Необходими социални услуги и дейности в област Варна  
 
№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

          
  Направление 1: Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца 

 
1.  Център за 

обществена 
подкрепа 
 
 
 

Деца от 0 до 18 години; 
уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години; деца в 
специализирани 
институции; деца 
необхванати, отпаднали и 
в риск от отпадане от 
училище; деца жертви и 
извършители на насилие. 

община Варна 100  100 Превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация 
и реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 

Варна налична 

2.  Център за 
обществена 
подкрепа 
 
 
 

Деца от 0 до 18 години; 
уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години; деца в 
специализирани 
институции; деца 
необхванати, отпаднали и 
в риск от отпадане от 
училище; деца жертви и 
извършители на насилие. 

община 
Провадия, 
община  
Ветрино 

25  60 Превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация 
и реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 
 

Провадия, 
изнесени 
работни места 
във Ветрино 

налична за 
община 
Провадия; 
междуобщинска 
от 2012 

3.  Център за 
обществена 
подкрепа 
 
 
 

Деца от 0 до 18 години; 
уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години; деца в 
специализирани 
институции; деца 
необхванати, отпаднали и 
в риск от отпадане от 

община Вълчи 
дол 

  40 Превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация 
и реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 

Вълчи дол 2012 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

училище; деца жертви и 
извършители на насилие. 

подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 
 

4.  Център за 
обществена 
подкрепа 
 
 
 

Деца от 0 до 18 години; 
уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години; деца в 
специализирани 
институции; деца 
необхванати, отпаднали и 
в риск от отпадане от 
училище; деца жертви и 
извършители на насилие. 

община 
Суворово 

 25 30 Превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация 
и реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 
 

Суворово 2011 

5.  Център за 
обществена 
подкрепа 
 
 
 

Деца от 0 до 18 години; 
уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години; деца в 
специализирани 
институции; деца 
необхванати, отпаднали и 
в риск от отпадане от 
училище; деца жертви и 
извършители на насилие. 

община 
Дългопол 

  30 Превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация 
и реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 
 

Дългопол 2012 

6.  Център за 
обществена 
подкрепа 
 
 
 

Деца от 0 до 18 години; 
уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години; деца в 
специализирани 
институции; деца 
необхванати, отпаднали и 

община Девня, 
община 
Белослав 

  40 Превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация 
и реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 

Девня; 
изнесени 
работни места 
в община 
Белослав 

2012 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

в риск от отпадане от 
училище; деца жертви и 
извършители на насилие. 

институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 
 

7.  Център за 
обществена 
подкрепа 
 
 
 

Деца от 0 до 18 години; 
уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години; деца в 
специализирани 
институции; деца 
необхванати, отпаднали и 
в риск от отпадане от 
училище; деца жертви и 
извършители на насилие. 

община Долни 
чифлик, община 
Аврен, община 
Бяла 

  60 Превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация 
и реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 

Долни 
чифлик; 
изнесени 
работни мста 
в Аврен, Бяла 

2012 

8.  Център за 
обществена 
подкрепа 
(ранна 
превенция на 
изоставянето) 
 
 

Деца с увреждания от 0 до 
3 години. 

област Варна   80 Ранна превенция на изоставянето на 
деца с увреждания, включващ и  
мобилна работа. 

Варна 2012 

9.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
 

Деца със СОП, обучавани 
в общообразователни 
училища. 

община Варна   50 Подкрепа на деца със СОП за 
преодоляване на познавателните им 
затруднения. 
 

Варна 2011 

10.  Областен 
център за 
приемна грижа 

Деца, настанени в СИ, деца 
в риск (жертви на трафик, 
насилие); деца, лишени от 
родителска грижа за 
определен период от 
време. 

община Варна и 
област Варна 

  150 Организационно, методическо 
(обучения, супервизии) и финансово 
осигуряване на общински екипи за 
предоставяне на услугата „приемна 
грижа”. Провеждане на 
информационни кампании за 

Варна 2012 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

популяризиране на услугата 
„приемна грижа”. Проучване и 
оценяване на кандидатите за 
приемни семейства. Провеждане на 
базово и допълнително обучение на 
кандидатите за приемни семейства. 
Осигуряване на подкрепа и развитие 
на приемните семейства. Работа с 
настанените деца в приемни 
семейства и с децата на приемните 
семейства. 
 

11.  Център за 
обучение на 
кандидат-
осиновители и 
консултиране 
на 
осиновителски 
семейства 
 

Кандидат-осиновители и 
семейства осиновили дете. 

Област Варна  50 70 Обучение на осиновяващите по 
Програма утвърдена от министъра на 
МТСП. Осигуряване на подкрепа на 
семейството през две годишния 
период на наблюдение или го 
насочва към действащите Центрове 
за обществена подкрепа. 

Варна Нова услуга  
2011 година 

12.  Център за 
приемна 
родители 

Деца, настанени в СИ, деца 
в риск (жертви на трафик, 
насилие); деца, лишени от 
родителска грижа за 
определен период от 
време. 

община Варна 30 50 50 Провеждане на информационни 
кампании за популяризиране на 
услугата „приемна грижа”. 
Проучване и оценяване на 
кандидатите за приемни семейства. 
Провеждане на базово и 
допълнително обучение на 
кандидатите за приемни семейства. 
Осигуряване на подкрепа и развитие 
на приемните семейства. Работа с 
настанените деца в приемни 
семейства и с децата на приемните 
семейства. 

Варна налична 

13.  ДМСГД Деца от 0 до 3г. и деца до 
7г. с трайни увреждания, 
лишени от родителски 
грижи. 

цялата страна 240 140 0 Медико-социални дейности за деца, 
лишени от родителски грижи. 

Варна налична за 
закриване 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

14.  ДДЛРГ 
„Другарче” 

Деца от 3 до 7г., лишени от 
родителски грижи. 

цялата страна 59 29 0 Отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителски грижи. 

Варна налична за 
закриване 

15.  ДДЛРГ 
„Княгиня 
Надежда” 

Деца от 7 до 18г., лишени 
от родителски грижи. 

цялата страна 30 25 0 Отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителски грижи. 

Варна налична за 
закриване 

16.  ДДЛРГ Деца от 7 до 18г., лишени 
от родителски грижи. 

цялата страна 80 60 0 Отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителски грижи. 
 

с.Бързица, 
община 
Провадия 

налична за 
закриване 

17.  ДДУИ Деца от 3 до 18г. с 
умствена изостаналост. 

цялата страна 35 25 0 Отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителски грижи. 
 

с.Рудник, 
община Долни 
чифлик 

налична за 
закриване 

18.  Център за 
настаняване от 
семеен тип 
 

Деца от 0 до 18г., лишени 
от родителски грижи. 

цялата страна   10 Отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителски грижи. 
 

с.Бързица, 
община 
Провадия 

2012 

19.  Център за 
настаняване от 
семеен тип 
 

Деца от 0 до 18г., лишени 
от родителски грижи. 

цялата страна   10 Отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителски грижи. 
 

с.Бързица, 
община 
Провадия 

2012 

20.  Преходно 
жилище 

Деца, на които им 
предстои напускане на 
институцията.  

община 
Провадия 

  14 Подпомагане на адаптацията на 
децата, напускащи ДДЛРГ. 

с.Бързица, 
община 
Провадия 

налична 

21.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Деца от 7 до 18г., лишени 
от родителски грижи. 

община 
Провадия 

23 30 30 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация, образователно и 
професионално обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.  
 

с.Бързица, 
община 
Провадия 

налична 

22.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
 

Деца с увреждания  от 7 до 
18г., лишени от 
родителски грижи. 

община Долни 
чифлик 

35 35 35 Отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителски грижи. 
 

с.Рудник, 
община Долни 
чифлик 

налична 

23.  Център за деца 
с предоставяне 
на седмична 
грижа 

Деца от 3 до 7г. от 
семейства, които не могат 
да осигурят постоянна 
грижа за децата. 

област Варна   15 Седмична грижа за деца. Варна 2011 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

 
24.  Център за 

социална 
рехабилитация 
и интеграция  

Недоносени деца за 
доотглеждане. 

област Варна 15 15 15 Медико-социални услуги. Варна налична 

25.  Хоспис Деца с множество тежки 
увреждания от 0 до 7г., 
които не могат да бъдат 
отглеждани в домашна 
среда. 
 

община Варна и 
област Варна 

  12 Здравно - социални услуги за деца с 
тежки увреждания. 

Варна 2012 

26.  Хоспис Деца с множество тежки 
увреждания от 0 до 7г., 
които не могат да бъдат 
отглеждани в домашна 
среда. 

община Варна и 
област Варна 

  12 Здравно-социални услуги за деца с 
тежки увреждания. 

Варна 2012 

27.  Дневен център  Деца с увреждания от 0 до 
3г. с възможност за 
обслужване на деца с 
родители с 24ч. престой. 

община Варна и 
област Варна 

  15 Здравно-социални услуги за деца с 
увреждания. 

Варна 2013 

28.  Център за 
настаняване от 
семеен тип  
 

Деца с увреждания от 0 до 
7г. с престой до 6 месеца. 

община Варна и 
област Варна 

  12 Здравно-социални услуги за деца с 
увреждания за временен престой. 

Варна 2013 

29.  Звено „Майка и 
бебе” 

Бременни и майки с деца с 
риск от изоставяне на дете. 
Майка и дете за подкрепа 
след реинтеграция на 
детето. 

община Варна и 
област Варна 

8 8 8 Ранната превенция на изоставянето 
на деца. 

Варна налична 

30.  Звено „Майка и 
бебе”  

Бременни и майки с деца с 
риск от изоставяне на дете. 
Майка и дете за подкрепа 
след реинтеграция на 
детето. 

община Варна и 
област Варна 

  8 Ранната превенция на изоставянето 
на деца и реинтеграция. 

Варна 2015 

31.  Център за 
настаняване от 
семеен тип 
 

Деца, за които са 
изчерпани възможностите 
за осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 

община Варна и 
област Варна 

8 8 8 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

Варна налична 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

32.  Център за 
настаняване от 
семеен тип 
 

Деца, за които са 
изчерпани възможностите 
за осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

община Варна и 
област Варна 

  8 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

Варна 2011 

33.  Център за 
настаняване от 
семеен тип 
 

Деца и младежи, за които 
са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

община Варна и 
област Варна 

  8 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

Варна 2011 

34.  Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца с 
увреждания 

Деца и младежи с 
увреждания, за които са 
изчерпани възможностите 
за осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

община Варна и 
област Варна 

  8 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

Варна 2012 
ОЗРР 

35.  Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца с 
увреждания 

Деца и младежи с 
увреждания, за които са 
изчерпани възможностите 
за осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

община Варна и 
област Варна 

  8 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

Варна 2012 
ОЗРР 

36.  Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца с 
увреждания 

Деца и младежи с 
увреждания, за които са 
изчерпани възможностите 
за осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

община Варна и 
област Варна 

  8 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

Варна 2012 
ОЗРР 

37.  Център за 
настаняване от 

Деца и младежи с 
увреждания, за които са 

област Варна   8 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 

Варна 2012 
ОЗРР 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

семеен тип за 
деца с 
увреждания 

изчерпани възможностите 
за осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

семейната. 

38.  Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца с 
увреждания 

Деца и младежи с 
увреждания, за които са 
изчерпани възможностите 
за осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

област Варна   8 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

Варна 2012 
ОЗРР 

39.  Център за 
настаняване от 
семеен тип 

Деца и младежи, за които 
са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

област Варна   15 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

с.Кичево, 
община 
Аксаково 

налична 

40.  Център за 
настаняване от 
семеен тип 

Деца и младежи, за които 
са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 

област Варна   15 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

с.Кичево, 
община 
Аксаково 

2011 

41.  Център за 
настаняване от 
семеен тип 

Деца и младежи, за които 
са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 
 

област Варна   12 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

Провадия 2011 

42.  Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца с 

Деца и младежи с 
увреждания, за които са 
изчерпани възможностите 
за осигуряване на семейна 

област Варна   12 Комплекс от социални услуги, 
предоставян в среда, близка до 
семейната. 

Долни чифлик 2011 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

увреждания среда и се предполага, че 
настаняването ще бъде 
дългосрочно. 
 

  Направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица  
 

43.  Център за 
обществена 
подкрепа 
 
 
 

Деца от 0 до 18 години; 
уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години; деца в 
специализирани 
институции; деца 
необхванати, отпаднали и 
в риск от отпадане от 
училище; деца жертви и 
извършители на насилие. 

община Варна 60  60 Превенция на изоставянето, 
превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация 
и реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 

Варна налична 

44.  Център за 
обществена 
подкрепа в 
ромска общност 
(Здравно-
социален 
център в ромска 
общност) 

Групи и лица с рисково 
поведение. 

община Варна и 
област Варна 

  100 Здравно-социални услуги в ромска 
общност: превенция на ХИВ/СПИН, 
социално значими заболявания, 
наркомании; превенция на 
изоставянето, превенция на 
насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и 
реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви.  
Ранна превенция н изоставянето на 
деца. Пре-натална и пост-натална 
грижа. Включва мобилни услуги и в 
други общини. 

Варна налична с 
разширяване на 
функциите 

45.  Център за 
обществена 
подкрепа в 
ромска общност 

Групи и лица с рисково 
поведение. 

Община 
Провадия и 
област  Варна 

  50 Здравно-социални услуги в ромска 
общност: превенция на ХИВ/СПИН, 
социално значими заболявания, 
наркомании; превенция на 

Провадия 2012 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

изоставянето, превенция на 
насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и 
реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 
Включва мобилни услуги и в други 
общини. 

46.  Център за 
работа в ромска 
общност 
 

Групи и лица с рисково 
поведение. 

община 
Дългопол 

  20 Образователни и социални дейности.  Дългопол 2012 

47.  Център за 
работа в ромска 
общност 
 

Групи и лица с рисково 
поведение. 

община Аврен   20 Образователни и социални дейности.  с.Синдел, 
община Аврен 

2012 

48.  Младежки 
клубове в 
рискови 
общности 

Групи и лица с рисково 
поведение. 

5 клуба във  
Варна; по един 
клуб в общини 
Аврен, 
Аксакова, 
Белослав, Бяла, 
Ветрино, Вълчи 
дол, Девня, 
Вълчи дол, 
Девня, Долни 
чифлик, 
Дългопол, 
Провадия, 
Суворово 

   Мобилна работа за превенция на 
отпадането от училище, наркомании, 
ХИВ, трафик, противообществени 
прояви  др. Обучение на младежки 
лидери за здравни и социални 
умения. 

Аврен, 
Аксакова, 
Белослав, 
Бяла,  
Варна, 
Ветрино, 
Вълчи дол, 
Девня, Вълчи 
дол, Девня, 
Долни 
чифлик, 
Дългопол, 
Провадия, 
Суворово 

2012, 2013 

49.  ЦСРИ на деца 
от 
малцинствена 
произход 

Деца от малцинствен 
произход. 

Община Варна 80 80 80 Образователни и социални дейности. Варна 2011 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

50.  Център за 
консултиране и 
превенция на 
насилие и 
трафик на хора 

1.Лица и деца, пострадали 
от домашно насилие 
2.Лица и деца,  жертви на 
трафик на хора 

Област Варна   100 100 Телефонно кризисно консултиране; 
психологическо/психотерапевтично 
консултиране за възстановяване от 
травма; посрещане /трансфер, 
придружаване до 
институции/доставчици на 
услуги;хуманитарна помощ 
юридическо консултиране, правна 
защита и застъпничество; социална 
работа, в т.ч. мобилна, превантивно-
обучителни дейности; консултиране 
за укрепване на родителски 
капацитет; съдействие за устройване 
на работа/детско заведени/училище; 
проследяване на случай .  

Варна 2011 

51.  Център за 
психо-социална  
работа с 
извършители на 
домашно 
насилие 

Лица и деца, пострадали от 
домашно насилие 
 

Област Варна  30 30 Психологически консултации; 
групова работа; програма за 
справяне с гнева и преодоляване на 
агресивното поведение;  социална 
работа , в т.ч. мобилна; превантивно-
обучителна програма; програма за 
изграждане на родителски капацитет 
Забележка:   Предоставянето на 
такива услуги /програми се налага 
като мярка от съда , при разглеждане 
на дела по домаtно насилие. Същата 
е отразена в съдебното решение и 
заповед за защита и има 
задължителен характер. На 
територията на областта няма нито 
една услуга за тази целева група, 
което прави законодателството за 
защита и подкрепа на жертвите на 
домашно насилие неефективно. 

Варна  2011 

52.  Център за 
консултиране  и 
превенция на 
риска 

Проституиращи лица и 
деца. 

Област Варна   100 100 Мобилна социална работа. Здравни 
консултации, насочване и 
осигуряване на  достъп до социални 
и здравни услуги, психологичско 

Варна 2011 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

консултиране,  юридическо 
консултиране. 
 

53.  Кризисен 
център 

1.Лица и деца, пострадали 
от домашно насилие. 
2.Лица и деца,  жертви на 
трафик на хора. 

Цялата страна 
Област Варна  
 

8 10 10 Кризисно настаняване и гарантиране 
сигурност и защита; кризисно 
консултиране; 
психологическо/психотерапевтично 
консултиране за възстановяване от 
травма;  съдействие при издаване на 
лични и др.документи;  медицински 
услуги хуманитарна помощ 
юридическо консултиране, правна 
защита и застъпничество; социална 
работа, в т.ч. мобилна, превантивно-
обучителни дейности; консултиране 
за укрепване на родителски 
капацитет; съдействие за устройване 
на работа/детско заведение/училище; 
проследяване на случай. 
 

Варна налична 
 

54.  Кризисен 
център 

1.Лица и деца, пострадали 
от домашно насилие. 
2.Лица и деца,  жертви на 
трафик на хора. 

Община Варна   10 Кризисно настаняване и гарантиране 
сигурност и защита; кризисно 
консултиране; 
психологическо/психотерапевтично 
консултиране за възстановяване от 
травма;  съдействие при издаване на 
лични и др.документи;  медицински 
услуги хуманитарна помощ 
юридическо консултиране, правна 
защита и застъпничество; социална 
работа, в т.ч. мобилна, превантивно-
обучителни дейности; консултиране 
за укрепване на родителски 
капацитет; съдействие за устройване 
на работа/детско заведение/училище; 
проследяване на случай. 
 

Варна 2013 

55.  Кризисен 1.Лица и деца, пострадали Област Варна  10 10 Кризисно настаняване и гарантиране Девня 2011 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

център от домашно насилие 
2.Лица и деца,  жертви на 
трафик на хора 

сигурност и защита; кризисно 
консултиране;психологическо/психо
терапевтично консултиране за 
възстановяване от травма ;  
съдействие при издаване на лични и 
др.документи;  медицински услуги 
хуманитарна помощ юридическо 
консултиране, правна защита и 
застъпничество; социална работа, в 
т.ч. мобилна, превантивно- 
обучителни дейности; консултиране 
за укрепване на родителски 
капацитет; съдействие за устройване 
на работа/детско заведени/училище; 
проследяване на случай. 

56.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция  
(Център за 
трудова 
квалификация и 
реализация на 
младежи, които 
преодоляват 
успешно 
зависимостта от 
дроги) 

Клиенти на програма за 
поддържащо лечение с 
метадон, интензивни 
извънболнични  
рехабилитиационни 
програми, изтърпели 
ефективна присъда на 
възраст над 16 години, във 
фаза на обвързване и 
рехабилитация, с добра 
мотивация.  
 

Област Варна   50 Центърът е предназначен за 
зависими от психоактивни вещества 
лица, включени във 
високоструктурирани лечебни 
програми, във фаза на обвързване и 
рехабилитация - т.е. медицинско 
стабилизиране и постигане на био-, 
психо- и социално равновесие на 
стабилност в основните сфери на 
функциониране. Целта е 
подпомагането им в процеса на 
ресоциализация с конкретен акцент - 
придобиване на професионални 
умения и реализирането им на 
трудовия пазар. 
 

Варна 2012 

57.  Дневен център  Възрастни хора с умствени 
увреждания. 

Община Варна 45  45 Предоставяне на комплекс от услуги, 
които създават условия за цялостно 
обслужване на хората с увреждания. 

Варна налична 

58.  Социален 
учебен 
професионален 
център 

Деца и младежи с леки 
увреждания  

България 85  60 Обучение за придобиване на 
професионална квалификация и 
социални умения. 

Варна налична 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

59.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Лица с умствени 
увреждания. 

Община Варна 30  30 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация, образователно и 
професионално обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.   
 

Варна налична 

60.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Лица с физически 
увреждания. 

Община Варна 30  30 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация, образователно и 
професионално обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.   
 

Варна налична 

61.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Хора с физически 
увреждания 

Община Варна 30  30 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация, образователно и 
професионално обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.  
  

Варна налична 

62.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Хора със сетивни 
увреждания. 

Община Варна 40  40 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация, образователно и 
професионално обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.   
 

Варна налична 

63.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Хора със слухови 
увреждания. 

Община Варна 40  40 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация, образователно и 
професионално обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.  

Варна налична 

64.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Хора с увреждания. Община 
Ветрино 

35 35 35 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация, образователно и 
професионално обучение. Подкрепа 

с.Белоградец, 
община 
Ветрино 

налична 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.  
 

65.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Хора с увреждания. Община 
Суворово 

30 30 35 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация, образователно и 
професионално обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.  
  

Суворово налична 

66.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция  

Деца с увреждания 
(хиперактивност, аутизъм, 
умствени увреждания и 
др.) 

Община Варна  45  80 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация и обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.   
 

Варна налична услуга с 
разширение 

67.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция  

Деца с физически 
увреждания 

Община Варна и 
област Варна 

40  80 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация и обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.   
 

Варна налична услуга с 
ново разширение 

68.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Деца с физически 
увреждания. 

Община Варна 25  40 Комплекс от социални услуги, 
свързани със социална и здравна 
рехабилитация и обучение. Подкрепа 
за реализация на индивидуални 
програми за социално включване.   
 

Варна налична 

69.  Дневен център  Деца и младежи с 
умствени затруднения. 

Община Варна 40  40 Комплекс от социални услуги, които 
създават условия за цялостно 
обслужване на потребителите през 
деня.  
 
 

Варна налична 

70.  Защитено 
жилище  

Лица с физически 
увреждания. 

Община Бяла и 
област Варна 

9  9 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

Бяла налична 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

71.  Защитено 
жилище 

Лица с умствени 
увреждания. 

Община Варна 6  6 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

Варна налична 

72.  Защитено 
жилище 

Лица с психични 
разстройства. 

Община Варна 8  8 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

Варна налична 

73.  Защитено 
жилище 

Девойки, напускащи 
специализирани 
институции 

Община Варна 4  4 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

Варна налична 

74.  Защитено 
жилище 

Младежи, напускащи 
специализирани 
институции 

Община Варна 4  4 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

Варна налична 

75.  Защитено 
жилище 

Лица с умствена 
изостаналост. 

Област Варна 8  8 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

с.Горен 
чифлик, 
община Долни 
чифлик 

налична 

76.  Защитено 
жилище 
 

Лица с умствени 
увреждания. 

Община Варна, 
област Варна 

8  8 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

Варна налична 

77.  Защитено 
жилище 
 

Лица с умствени 
увреждания. 

Община Вълчи 
дол, област 
Варна 

  8 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

Вълчи дол 2012 

78.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
 

Деца със сетивни и други 
увреждания. 

Община Варна, 
област Варна 

  15 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 
 
 

Варна (район 
„Аспарухово”) 

2011 

79.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Деца със загуба на слуха  с 
кохлеарен имплант. 

Община Варна   15 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

Варна 2012 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

 
80.  Дневен център  Деца с множество 

увреждания. 
Община Варна, 
област Варна 

  15 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

Варна (район 
„Аспарухово”) 

2012 

81.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
 

Деца с физически 
увреждания, аутизъм и 
специални образователни 
потребности. 

Община Варна, 
област Варна 

  30 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

Варна  2012 

82.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
(Бизнес – 
център) 

Хора с увреждания. Община Варна, 
област Варна 

  30 Професионално ориентиране на хора  
с увреждания и обучение за 
стартиране на собствен бизнес. 

Варна  2012 

83.  Център от 
резидентен тип 

Жени с психически 
увреждания. 

област Варна   15 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

с.Горен 
чифлик, 
община Долни 
чифлик 

2014 

84.  Център от 
резидентен тип 

Мъже с психически 
увреждания. 

област Варна   15 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

област Вълчи 
дол 

2014 

85.  Защитено 
жилище 

Хора с умствена 
изостаналост. 

област Варна   8 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

с.Приселци, 
община Аврен  
 

2011 

86.  Защитено 
жилище 

Хора с умствена 
изостаналост. 

област Варна   8 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

гр.Варна 2014 

87.  Защитено 
жилище 

Хора с умствена 
изостаналост. 

област Варна   8 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

община Вълчи 
дол 

2013 

88.  Защитено 
жилище 

Жени с умствена 
изостаналост. 

област Варна   8 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

община Долни 
чифлик 

2013 

89.  Преходно Жени с умствена област Варна   8 Изграждане на умения за с.Горен 2011 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

жилище (към за 
дом за 
възрастни с 
умствени 
увреждания) 
 

изостаналост. самостоятелен живот, информиране 
и консултиране. 

чифлик, 
община Долни 
чифлик 

90.  Преходно 
жилище (към за 
дом за 
възрастни с 
умствени 
увреждания) 
 

Мъже с психически 
разстройства. 

област Варна   10 Изграждане на умения за 
самостоятелен живот, информиране 
и консултиране. 

с.Оборише, 
община Вълчи 
дол 

2011 

91.  Приют за 
безпризорни 
лица 
 

Лица, живеещи на улицата община Варна  30 50 Осигуряване на подслон през нощта 
и медицински услуги. 

Варна 2011 

92.  Център за 
временно 
настаняване 
 

Лица с умствени 
увреждания, живеещи на 
улицата 

община Варна   15 Осигуряване на подслон през нощта 
и медицински услуги. 

Варна 2015 

93.  Приют  Безпризорни деца и 
младежи. 

община Варна 15  15 Временно настаняване на 
безпризорни лица, осигуряване на 
храна, подслон и психо-социална 
подкрепа. 
 

Варна налична 

94.  Център за 
работа с деца на 
улицата 

Деца и младежи в риск. община Варна 20  20 Превенция на рисковото поведение и 
оказване на психо-социална 
подкрепа. 
 

Варна налична 

95.  Център за 
работа с деца на 
улицата 

Деца и младежи в риск. община 
Суворово 

20  20 Превенция на рисковото поведение и 
оказване на психо-социална 
подкрепа. 
 

Суворово налична 

96.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция на 

Лица с психични 
разстройства 

Община Варна   40 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

Варна 2011 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

лица с 
психични 
разстройства 
 

97.  Дневен център  
(към ДМСГД) 
 

Деца от 0 до 7 г. с 
увреждания на опорно-
двигателния апарат от 
периферен или централен 
произход 

Община Варна 20  30 Осигуряване на дневна грижа, 
социални контакти, обучение. 
Задоволяване на ежедневни, здравни, 
образователни, рехабилитационни, 
потребности от организация на 
свободното време и личните 
контакти. 
 
 

Варна налична 

 
 

  
Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот 
 

98.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

За хора, които им предстои 
пенсиониране,  пенсионери 
и техните семейства. 
 

община Варна   50 Психологическа и социална 
подкрепа, групи за взаимопомощ, 
помощ на семействата и близките за 
справяне с новите условия. 
 

Варна 2013 

99.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

   Стари хора. 
 
 
 
 
 
 

община 
Аксаково 
 
 
 

 
 

 30 Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации 
Задоволяване на ежедневни, здравни, 
образователни, рехабилитационни, 
потребности от организация на 
свободното време и личните 
контакти. 
 

Аксаково 2013 

100.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция  

Възрастни хора над  60 
години. 

община Варна, 
община 
Аксаково 
 

  40 Обучение в сфери по желание, 
даващи възможност за социално 
включване на хората от третата 
възраст. 

Варна 2011 

101.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция  

Възрастни жени. община Варна 45 50 50 Здравно - социални услуги в 
общността.  

Варна налична 

102.  Център за За възрастни с говорни община Варна 40 40 50 Здравно - социални услуги за хора, Варна налична 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

социална 
рехабилитация 
и интеграция 

нарушения. имащи говорни нарушения. 

103.  Център за 
домашна грижа  
 

Самотно живеещи 
възрастни и стари хора със 
затруднения в битовото 
самообслужване. 

община Варна 70 70 100 Предоставяне на услуги по домовете 
на възрастни хора. 

Варна налична 

104.  Дневен център 
за възрастни 
хора 

Стари хора. община Варна 30 30 0 Здравно - социални услуги в 
общността. 

Варна налична, за 
трансформиране 
в ЦРСИ 

105.  Дневен център 
за възрастни 
хора 
 

Стари хора. община Бяла 9 9 0 Здравно - социални услуги в 
общността. 

Бяла налична, за 
трансформиране 
в ЦРСИ 

106.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция  

Стари хора. община Бяла  9 9 Здравно - социални услуги в 
общността. 

Бяла 2011 

107.  Дневен център 
за възрастни 
хора 

Стари хора с физически 
увреждания. 

община Девня 40 40 40 Здравно - социални услуги в 
общността. 

Девня налична 

108.  Дневен център 
за възрастни 
хора 

Стари хора. община Долни 
Чифлик 

20 20 20 Здравно - социални услуги в 
общността. 

Долни Чифлик налична 

109.  Дневен център  
 

Възрастни с деменции. Община Варна   30 Здравно - социални услуги в 
общността. 

Варна 2012 

110.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция  

Лица с паметови 
нарушения, деменции, 
Алцхаймер 

Община Варна   40 Здравно - социални услуги в 
общността. 

Варна 2011 

111.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

   Стари хора. община Долни 
Чифлик 

  20 Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации 
Задоволяване на ежедневни, здравни, 
образователни, рехабилитационни, 
потребности от организация на 
свободното време и личните 
контакти. 

община Долни 
Чифлик 

2011 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

112.  Дневен център Възрастни и стари хора с 
психични заболявания.  

община Варна   20 Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации. 
Задоволяване на ежедневни, здравни, 
образователни, рехабилитационни, 
потребности от организация на 
свободното време и личните 
контакти. 
 

Варна 2013 

113.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Стари хора.  община 
Дългопол 

  45 Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации 
Задоволяване на ежедневни, здравни, 
образователни, рехабилитационни, 
потребности от организация на 
свободното време и личните 
контакти. Мобилни услуги. 
 

Дългопол 2013 

114.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Стари хора.  община 
Провадия 

  45 Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации 
Задоволяване на ежедневни, здравни, 
образователни, рехабилитационни, 
потребности от организация на 
свободното време и личните 
контакти. Мобилни услуги. 
 

Провадия 2012 

115.  Хоспис Хора с тежки увреждания с 
чужда помощ – 
неподвижни, нуждаещи се 
от непрекъсната грижа. 
 
 

Област Варна 20 
 

20 20 
 

Медицинска рехабилитация. 
Резидентни грижи при много тежки 
случаи. 

с. Водица, 
Аксаково 

налична 

116.  Център за 
настаняване от 
семеен тип  
 

Стари хора.  
 

Област Варна  
 

 20 
 

Медицинска рехабилитация. 
Резидентни грижи. 

с. Китка,  
община Аврен 
 

2013 

117.  Хоспис Хора с тежки увреждания с 
чужда помощ – 
неподвижни, нуждаещи се 
от непрекъсната грижа. 

Област Варна  
 

 20 
 

Медицинска рехабилитация. 
Резидентни грижи при много тежки 
случаи. 

община Вълчи 
дол 

2013 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

 
118.  Хоспис Хора с тежки увреждания с 

чужда помощ – 
неподвижни, нуждаещи се 
от непрекъсната грижа. 
 

Област Варна  
 

 20 
 

Медицинска рехабилитация. 
Резидентни грижи при много тежки 
случаи. 

община  
Долни чифлик 

2013 

119.  Хоспис Хора с тежки увреждания с 
чужда помощ – 
неподвижни, нуждаещи се 
от непрекъсната грижа. 
 

Област Варна  
 

 20 
 

Медицинска рехабилитация. 
Резидентни грижи при много тежки 
случаи. 

Варна 2013 

120.  Хоспис Хора с тежки увреждания с 
чужда помощ – 
неподвижни, нуждаещи се 
от непрекъсната грижа. 
 

Област Варна  
 

20 20 
 

Медицинска рехабилитация. 
Резидентни грижи при много тежки 
случаи. 

с.Левски, 
община 
Суворово 

2011 

121.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Възрастни с деменция.  Област Варна   30 Задоволяване на ежедневни здравни, 
социални, битови потребности и  
потребност от организация на 
свободното време. 
 

Варна 2012 

122.  Клубове Пенсионери. Аврен 
Аксаково 
Белослав  
Бяла  
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия  
Суворово  

17 
11 
5 
2 

24 
7 

20 
4 
7 

11 
18 
8 

17 
11 
5 
4 

24 
8 

20 
4 
7 

11 
18 
8 
 

17 
11 
5 
4 

28 
8 

20 
4 

10 
11 
20 
8 

Задоволяване на потребностите от 
организация на свободното време и 
социални контакти. 
 
 

Аврен 
Аксаково 
Белослав  
Бяла  
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия  
Суворово 

налична, 
разширяване на 
функциите 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

123.  Домашен 
помощник  

Самотни стари хора с 
трайни увреждания, и/или 
в силно нарушено 
здравословно състояние, 
които не могат  да се 
обслужват сами и да 
организират бита си 

област Варна 0 
1 

21 
20 
70 
15 
20 
0 

15 
10 
20 

130 

0 
18 
21 
20 

150 
30 
20 
0 

15 
10 
20 

150 

120 
30 
21 
20 

160 
30 
40 
40 
30 
10 
80 

150 

Осигуряване на грижи в семейна 
среда на самотни стари хора, които  
поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени  
от социалния живот. Помощ при  
организирането на ежедневни битови 
потребности. 

Аврен 
Аксаково 
Белослав 
Бяла 
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия 
Суворово 

налична 
 

124.  Домашен 
социален 
патронаж 
 

Стари хора и лица с 
увреждания, които могат 
да се обслужват сами. 
 

Аврен 
Аксаково 
Бяла 
Белослав 
Варна  
Ветрино 
Девня 
Дългопол 
Долни чифлик 
Провадия 
Суворово 
Вълчи дол 

20 
150 
80 
30 

500 
9 

130 
60 

137 
120 
80 

150 

20 
150 
80 
30 

550 
90 

130 
70 

137 
120 
100 
150 

100 
200 
80 
40 

550 
100 
150 
80 

160 
140 
100 
150 

Комплекс от социални услуги, 
предоставяни по домовете, доставка 
на храна, поддържане на хигиена и 
хигиената на жилищните 
помещения, административни услуги 

Аврен 
Аксаково 
Бяла 
Белослав 
Варна  
Ветрино 
Девня 
Дългопол 
Долни чифлик 
Провадия 
Суворово 
Вълчи дол 

налична 

125.  Социален 
асистент 

Лица с увреждания, 
самотни стари хора с 
трайни увреждания, които 
не могат да се обслужват 
сами. Деца с увреждания. 

Аврен 
Аксаково 
Белослав  
Бяла  
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия  
Суворово 
 

0 
0 

20 
20 

120 
8 
0 
0 
0 
0 

33 
10 

0 
0 

20 
20 

220 
8 

20 
0 
0 

33 
33 
10 

104 
0 

20 
20 

260 
15 
40 
10 
30 
30 
50 
15 

Осигуряване на грижи в семейна 
среда за лица, които поради 
различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот и са в риск от  
зависимост от институционален тип 
грижи. 

Аврен 
Аксаково 
Белослав  
Бяла  
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия  
Суворово 

налична 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

126.  Личен асистент Деца и лица с увреждания, 
които имат нужда от 
постоянна грижа. 

Аврен 
Аксаково 
Белослав  
Бяла  
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия  
Суворово 
 

2 
0 

10 
3 

75 
7 
4 
8 

44 
0 

42 
50 

2 
40 
10 
20 

400 
15 
20 
8 

44 
0 

42 
50 

5 
50 
15 
20 

500 
15 
50 
20 
70 
0 

60 
50 

Осигуряване на грижи в семейна 
среда за задоволяване на базови  и 
специфични потребности.  

Аврен 
Аксаково 
Белослав  
Бяла  
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия  
Суворово 

налична 

127.  Обществена 
трапезария 

Хора с ниски доходи и без 
доходи. 

Аврен 
Аксаково 
Белослав  
Бяла  
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия  
Суворово  

0 
0 
0 

85 
550 

0 
0 

135 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

85 
580 

0 
0 

135 
0 
0 
0 
0 

0 
40 
0 

85 
580 
40 
0 

135 
0 
0 
0 
0 

Услуга за хора, които не могат да си 
осигурят сами храна. 
 

Аврен 
Аксаково 
Белослав  
Бяла  
Варна 
Ветрино 
Вълчи дол 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия  
Суворово 

налична 

128.  Център от 
резидентен тип 
– 15 бр. 

Хора, които не могат сами 
да се обслужват. 

област Варна 
 

  140 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

Аврен 
Аксаково 
Белослав  
Варна (6 бр.) 
Девня 
Долни чифлик 
Дългопол 
Провадия  
Суворово  
(2 бр.) 
 

от 2011 до 2015 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

129.  Дом за стари 
хора  

Стари хора без възможност 
за грижа в семейна среда.  

от цялата страна   27 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

с. 
Господиново, 
община Бяла 

2011 

130.  Дом за 
възрастни с 
физически 
увреждания 
 

Стари хора без възможност 
за грижа в семейна среда.  

от цялата страна 35 35 35 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

гр. Бяла налична 

131.  Дом за стари 
хора „Гергана” 
 

Стари хора без възможност 
за грижа в семейна среда.  

от цялата страна 100 
 

90 60 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 
 

Варна  налична за 
реформиране 

132.  Дом за стари 
хора „Йоан 
Златоуст” 

Стари хора без възможност 
за грижа в семейна среда.  

от цялата страна 40 40 
 

40 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

Варна налична 
 

133.  Дом за 
възрастни с 
физически 
увреждания 

Възрастни хора с 
физически увреждания без 
възможност за грижа в 
семейна среда. 

от цялата страна 40 40 40 
 

Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

Варна налична 

134.  Дом за стари 
хора 
 

Възрастни хора с 
физически увреждания без 
възможност за грижа в 
семейна среда. 
 

от цялата страна 
 

10 10 10 
 
 

Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 
 

община 
Ветрино 
 

налична за 
трансформиране 
в ЦНСТ 
 

135.  Дом за 
възрастни хора 
с умствени  
увреждания 
 

Възрастни хора с умствени 
увреждания без 
възможност за грижа в 
семейна среда. 

от цялата страна 
 

100 
 

70 40 
 
 

Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

с.Оборощие, 
община Вълчи 
дол 

налична  
 

136.  Дом за 
възрастни хора 
с умствени  
увреждания 
 

Възрастни хора с умствени 
увреждания без 
възможност за грижа в 
семейна среда. 

от цялата страна 
 

92 
 

70 40 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

с.Горен 
чифлик, 
община Долни 
чифлик 

налична  
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Област Варна 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична 
/ нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

137.  Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 

Стари хора с без 
възможност за грижа в 
семейна среда.  

от цялата страна 70 70 70 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

гр. Провадия налична с 
пребазиране 

138.  ДВФУ Възрастни с физически 
увреждания  

От цялата 
страна 

70 70 70 Форма на социална услуга, в която 
хората водят независим живот, 
подпомаган от специалисти. 

Гр.Провадия налична 

 


