
ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001„ПОСОКА: семейство” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Столична община 
Действащи социални услуги в общността за деца 

Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес 

на услугата 
Отговорно 

лице 

телефон 

1. Звено „Майка 

и бебе” 

Бременни жени и майки в 

риск да изоставят децата 

си. 

ССооццииааллнноо,,  ппссииххооллооггииччеессккоо  ии  ююррииддииччеессккоо  

ккооннссууллттииррааннее  ии  ппооддккррееппаа;;  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  

ввррееммееннеенн  ппрреессттоойй;;  ппооддккррееппаа  ннаа  вврръъззккааттаа  

ммааййккаа--ддееттее;;  ооббууччееннииее  вв  ииззггрраажжддааннее  ннаа  

ррооддииттееллссккии  ууммеенниияя    ии  ппооддккррееппаа  ннаа  ммааййккииттее  

ппррии  ооббггрриижжввааннее  ннаа  ддееттееттоо;;  ммееддииццииннссккии  

ууссллууггии  ззаа  ммааййккииттее  ии  ббееббееттааттаа.. 

10 места Асоциация фондация 

Анимус 

Град София, ул. Лада 2 

тел. 02 881133  0022  

5500 

2. Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Деца  
Услуги свързани с ррееххааббииллииттаацциияя,,  

ссооццииааллнноо--ппррааввннии  ккооннссууллттааццииии,,  

ооббррааззооввааттееллнноо  ии  ппррооффеессииооннааллнноо  ооббууччееннииее  

ии  ооррииееннттииррааннее,,  ииззггооттввяяннее  ии  ооссъъщщеессттввяяввааннее  

ннаа  ииннддииввииддууааллннии  ппррооггррааммии  ззаа  ссооццииааллнноо  

ввккллююччввааннее..  

150 места жж..кк..  ""ХХрр..  

ССммииррннееннссккии"",,                                    

уулл..  ""ССллааттииннссккаа""  №№  2266--

2288"" 

0022  //  997711--4444--3344;;  

997711--4444--3388--ффаакксс 

3. Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Деца с аутизъм 
Услуги свързани с ррееххааббииллииттаацциияя,,  

ссооццииааллнноо--ппррааввннии  ккооннссууллттааццииии,,  

ооббррааззооввааттееллнноо  ии  ппррооффеессииооннааллнноо  ооббууччееннииее  

ии  ооррииееннттииррааннее,,  ииззггооттввяяннее  ии  ооссъъщщеессттввяяввааннее  

ннаа  ииннддииввииддууааллннии  ппррооггррааммии  ззаа  ссооццииааллнноо  

ввккллююччввааннее..  

60 места ббуулл..  ""ААлл..  

ССттааммббооллииййссккии""    №№  

116688,,  ввхх..  АА  --ппааррттеерр 

0022  //  992200--2244--9933  

ААннии  ААррннааууддоовваа 



4. Дневен център 

за деца с 

увреждания 

Деца с увреждания ККооммппллеекксс  оотт  ссооццииааллннии  ууссллууггии  ззаа  ццяяллооссттнноо  

ооббссллуужжввааннее  ннаа  ддееццааттаа  ппрреезз  ддеенняя,,  ккооииттоо  ссаа  

ссввъъррззааннии  сс  ппррееддооссттааввяяннееттоо  ннаа  ххррааннаа,,  

ззааддооввоолляяввааннее  ннаа  еежжееддннееввннииттее,,  ззддррааввннииттее,,  

ррееххааббииллииттааццииооннннии  ппооттррееббннооссттии,,  

ооррггааннииззаацциияя  ннаа  ссввооббооддннооттоо  ввррееммее  ии  

ллииччннииттее  ккооннттааккттии.. 

20 места Ул. Сава Филаретов 23 0022//99336600997799  

ЛЛююббоовв  ППееннеевваа 

5. Дневен център 

за деца с 

увреждания 

Деца с увреждания ККооммппллеекксс  оотт  ссооццииааллннии  ууссллууггии  ззаа  ццяяллооссттнноо  

ооббссллуужжввааннее  ннаа  ддееццааттаа  ппрреезз  ддеенняя,,  ккооииттоо  ссаа  

ссввъъррззааннии  сс  ппррееддооссттааввяяннееттоо  ннаа  ххррааннаа,,  

ззааддооввоолляяввааннее  ннаа  еежжееддннееввннииттее,,  ззддррааввннииттее,,  

ррееххааббииллииттааццииооннннии  ппооттррееббннооссттии,,  

ооррггааннииззаацциияя  ннаа  ссввооббооддннооттоо  ввррееммее  ии  

ллииччннииттее  ккооннттааккттии.. 

20 места уулл..  ""ЦЦаарр  ББоорриисс  ІІІІІІ""  №№  

112288 

 

6. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца 

Деца  Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

12 места  ггрр..  ССооффиияя,,  

уулл..""ППииррооттссккаа""№№117755,,еетт..

44 

0022//88222233330033  

ННааддяя  ДДжжуунноовваа 

7. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца 

Деца  Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

8 места ССооффиияя,,  

ррааййоонн  ППооддууяяннее,,  РРееддууттаа  

уулл..  ""ММааррккоо  ДДооббрреевв""  №№  

2211 

 

8. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца 

Деца  Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

6 места ггрр..  ССооффиияя,,  

жж..кк..  ""ЛЛююллиинн"",,  бблл..  001155,,    

ввхх..  ББ,,  еетт..  11,,  аапп..  1199 

00888855551111996677  

0022//992255  0000  1144  

ДДииммаа  ССппаассоовваа 

9. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

Деца  Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

6 места ггрр..  ССооффиияя,,  

кквв..  ""ККнняяжжееввоо"",,уулл..  

""ККнняяжжееввссккаа""  №№22 

02/957 32 69 

Динилия 

Кръстева 



деца храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

10. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и техните семейства Консултиране, подкрепа, индивидуална и 

групова работа, превенция. 

120 места Асоциация Фондация 

Анимус  

Град София, ул. Лада 2 

0022  //  881133--0022--5500 

11. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и техните семейства Консултиране, подкрепа, индивидуална и 

групова работа, превенция. 

50 места ИИннссттииттуутт  ппоо  ссооццииааллннии  

ддееййннооссттии  ии  ппррааккттииккии  

ггрр..  ССооффиияя,,  

уулл..  ""ППииррооттссккаа""  117755  

рр--нн  ИИллииннддеенн 

02/ 920 42 38 

Биляна 

Койчева 

12. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и техните семейства Консултиране, подкрепа, индивидуална и 

групова работа, превенция. 

50 места ггрр..  ССооффиияя,,  

уулл..  ""ССаавваа  ФФииллааррееттоовв""  

2233,,  лляяввоо  ккррииллоо 

0022//993366--1100--2266 

13. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и техните семейства Консултиране, подкрепа, индивидуална и 

групова работа, превенция. 

105 места  ФФооннддаацциияя  „„ЗЗаа  ннаашшииттее  

ддееццаа””  

ггрр..  ССооффиияя,,  

кквв..""ССееррддииккаа""  

уулл..  ""ГГююеешшееввоо""  2211 

0022//882222--3355--1100 

14. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и техните семейства Консултиране, подкрепа, индивидуална и 

групова работа, превенция. 

60 места  ггрр..  ССооффиияя,,                                                        

кквв..  ГГооррннаа  ббаанняя,,                                                

уулл..  ХХрр..  ССттееффччоовв  №№  22 

0022//995577  8866  4455;;  

0022//995577  8866  4466  

ЗЗллааттккаа  ППееттрроовваа  

15. Център за 

работа с деца 

на улицата 

Деца и младежи до 18г. Работа с деца, които са намерени да просят 

или да се скитат безпризорни. 

22 места  ггрр..  ССооффиияя,,  

жж..кк..  ""ННааддеежжддаа  22""  

уулл..  ""ССввооббооддннаа""  3300 

0022//993366--0055--3355  

0022//993366--0000--1111 

16. Кризисен 

център 

Деца и младежи до 18г. Предоставят се 24-часови услуги за деца в 

спешна нужда: психологическо 

консултиране; 

социално информиране; семейно 

консултиране; практическа подкрепа; 

изграждане на умения за самостоятелен 

живот; 

задоволяване на образователни, здравни и 

22 места ППааззии  ссее  вв  ттааййннаа      



др. потребности. 

17. Кризисен 

център 

Деца и младежи до 18г. Предоставят се 24-часови услуги за деца в 

спешна нужда: психологическо 

консултиране; 

социално информиране; семейно 

консултиране; практическа подкрепа; 

изграждане на умения за самостоятелен 

живот; 

задоволяване на образователни, здравни и 

др. потребности. 

8 места  ППааззии  ссее  вв  ттааййннаа    

18. Център за 

временно 

настаняване 

Семейства и техните деца ККооммппллеекксс  оотт  ссооццииааллннии  ууссллууггии,,  

ппррееддооссттааввяяннии  ннаа  ббееззддооммннии  ллииццаа,,  ннаассооччееннии  

ккъъмм  ззааддооввоолляяввааннее  ннаа  еежжееддннееввннииттее  иимм  

ппооттррееббннооссттии.. 

120 места ггрр..  ССооффиияя,,                                                                            

кквв..  ""ЗЗааххааррннаа  ффааббррииккаа"",,                    

бблл..  5511АА,,    ввхх..  АА  

0022//882222  0088  8888,,                              

992200  8800  9900  

ГГааллииннаа  

ГГееооррггииеевваа  

19. Център за 

временно 

настаняване 

Семейства и техните деца ККооммппллеекксс  оотт  ссооццииааллннии  ууссллууггии,,  

ппррееддооссттааввяяннии  ннаа  ббееззддооммннии  ллииццаа,,  ннаассооччееннии  

ккъъмм  ззааддооввоолляяввааннее  ннаа  еежжееддннееввннииттее  иимм  

ппооттррееббннооссттии.. 

120 места ггрр..  ССооффиияя,,                                                                

кквв..  ""ККрраассннаа  ппоолляяннаа"",,                                  

уулл..  ""РРиишшккии  ппррооххоодд""  

№№22      

0022//992200  1188  0077,,                                

992200--0044--1166  ффаакксс  

ВВааллееннттииннаа  

РРууннеевваа  

20. Център за 

временно 

настаняване 

Семейства и техните деца  ККооммппллеекксс  оотт  ссооццииааллннии  ууссллууггии,,  

ппррееддооссттааввяяннии  ннаа  ббееззддооммннии  ллииццаа,,  ннаассооччееннии  

ккъъмм  ззааддооввоолляяввааннее  ннаа  еежжееддннееввннииттее  иимм  

ппооттррееббннооссттии.. 

270 места  ггрр..  ССооффиияя,,                                                          

жж..кк..  ""ЛЛююллиинн"",,  бблл..  446644,,  

ввхх..  АА  

0022//882255  0077  2277,,                              

882277--4433--4400  

ННааддккаа  

ААннддоонноовваа  

21. Социални 

учебно-

професионални 

центрове 

Ученици    50 места  кквв..  ХХаадджжии  ДДииммииттъърр,,бблл..  

116688  
0022//994477  7700  0099  

ККааппккаа  

ГГееооррггииеевваа  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
РОДИЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ 

1. Първа Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика гр. София - 1330, ж.к. Директор: 



акушеро-

гинекологична 

болница 

„Света София” 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

"Красна поляна" 

ул. "Миxaлaки Ташев" 

№ 2 

028220583; 

факс:029207113 

2. Специализира

на акушеро-

гинекологична 

болница за 

активно 

лечение „Д-р 

Щерев” 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

гр. София 1330  

  ж.к. Разсадника  

  ул. "Христо Благоев" 

№25-31  

 

Тел.: 02 920 09 

01  

  Моб.: 088 725 

12 98; 087 912 

18 79                  

      

Факс: 02 920 18 

27  

 

3. Втора 

специализиран

а АГ болница 

за активно 

лечение 

"Шейново" 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

Гр. София, ул. 

Шейново 19 

Управител: д-р 

Д. Драгиев; 

02/9441163 

02/9659422 

4. АГ център 

Димитров 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

София, ул. 

"Константин Иречек" 

Новородени и родилки 

17 

тел./факс 

9547340, 

9534136 

5. Специализира

на болница за 

активно 

лечение 

"Майчин дом" 

ЕАД, 

университетск

а 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

390 легла  

 

София ул."Здраве" 2 Управител: 

доц. Николай 

Доганов; 

02/9172200 

факс: 

02/9520305 



6. Университетск

а 

многопрофилн

а болница за 

активно 

лечение"Света 

Анна" - 

СОФИЯ, АД 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

гр. София 

ул. Димитър Моллов 

№1 

 

тел. 02 / 

9759000 

7. Втора 

многопрофилн

а болница за 

активно 

лечение – 

София ЕАД 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

бул. "Хр. Ботев" 120 

София 1202  

 

Проф. Б. 

Стамболов; 

тел./факс 02 / 

931 40 24 

централа: 91 58 

500 

www.vtora-

mbal.org 

8. Многопрофилн

а болница 

СОФИЯМЕД 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

гр. София , бул. 

Г.М.Димитров 16 

02 / 465 0000 

02 / 465 0002 

9. Пета МБАЛ Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

ж.к. Банишора, 

бул. Ген. Николай Г. 

Столетов 67А 67, 1233 

София 

02 926 8147 

10. Болница 

Лозенец 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

Кв. Лозенец, ул. Козяк 

1 

02/9607 681 

11.  СБАЛ „Свети 

Лазар” 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

Бул. Симеоновско 

шосе 4 А 

Д-р Т. 

Димитриева – 

Николова, тел. 

02/962 20 05; 

0888 51 14 92 

12. Болница ВИТА Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика Ул. Драговица 9 02/9604950 



на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

13. Болница 

ТОКУДА 

Новородени и родилки Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика 

на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото 

бул. "Никола Й. 

Вапцаров" 51Б 

Централа: 

02/403 4000 

Локална 

регистратура: 

02/403 4928 

Интензивен 

сектор: 02/403 

4371 

НЕОНАТОЛОГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ 

1. Токуда Болница 

София 

Новородени Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

 

бул. "Никола Й. 

Вапцаров" 51Б 

Централа: 

02/403 4000 

Локална 

регистратура: 

02/403 4928 

Интензивен 

сектор: 02/403 

4371 

2. Университетска 

акушеро-

гинекологична 

болница „Майчин 

дом" – Клиника 

по неонатология 

Новородени Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

 

Гр. София, ул. Здраве 

2 

доц. Д-р Боряна 

Слънчева – 

Началник 

„Неонатологич

на клиника”;  

3. Клиника по 

неонатология на 

Университетска 

детска болница 

(Институт по 

педиатрия) 

Новородени Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

 

1606, гр. София 

бул. „акад. Иван 

Евстатиев Гешов“ №11 

доц. Ралица 

Георгиева – 

началник 

клиника 

телефон на 

клиниката: 02 

954 13 97 



сектор: 08 8154 

316 /261 

4. Втора 

специализирана 

акушеро-

геникологична 

клиника 

„Шейново” 

Новородени Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

 

Гр. София, ул. 

Шейново 19 

Началник 

отделение Д-р 

Валентина 

Стоянова-

Генкова; 

Отделение: 02-

9659 438 

Лекарски 

кабинет: 02-

9659 439  

5. Първа акушеро-

гинекологична 

болница „Света 

София” (бившата 

Тина Киркова) 

Новородени Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

гр. София – 1330, ж.к. 

„Красна поляна” 

ул. „Миxaлaки Ташев” 

№ 2 

Началник 

отделение: д-р 

Детелина 

Стоичкова; 

телефон за 

контакт: 

024470 260; 

024470 247 

6. Първа 

многопрофилна 

болница за 

активно лечение 

София ЕАД 

Новородени Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

 

София, бул. Патриарх 

Евтимий 37  

Д-р Велислав 

Симов – 

началник 

отделение; тел.: 

02/981 11 92  

7. Втора 

Многопрофилна 

Болница за 

Активно Лечение 

– София ЕАД 

Новородени Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

 

бул. „Хр. Ботев” 120 

           София 1202  

Началник на 

отделение: д-р 

Красимира 

Методиева 

Иванова; Тел за 

връзка 9158311  

8. Болница Вита Новородени Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа ул. “Драговица“ №9 Д-р Валентина 



помощ на рисково новородените деца. София 1505  Гергинова 

Стоянова-

Генкова  

9. Многопрофилна 

болница 

СОФИЯМЕД 

Новородени Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

гр. София , бул. 

Г.М.Димитров 16  

Д-р Радосвета 

Росманова; : 

0700 89 089  

10.  Болница 

Лозенец 

Новородени  Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

Кв. Лозенец, ул. Козяк 

1 

02/9607 681 

11. СБАЛ „Свети 

Лазар” 

Новородени  Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

Бул. Симеоновско 

шосе 4 А 

Д-р Т. 

Димитриева – 

Николова, тел. 

02/962 20 05; 

0888 51 14 92 

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ  

1. Специализира

на болница за 

активнолечение 

на детски болести 

– София – 

Клиники по 

нефрология и 

хемодиализа; по 

рефматология, 

кардиология и 

хематология; по 

ендокринология, 

диабет и 

генетични 

заболявания; по 

неврология. 

Деца   Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години. 

Телефон: 02/ 8154 210 

Факс: 02/ 952 16 50 

e-mail: sbaldb@mail.bg 

  

ИИззпп..ддииррееккттоорр  

ММаарриияя  

ЕЕккииммоовваа;;  1606, 

гр. София 

бул. „акад. 

Иван Евстатиев 

Гешов“ №11  

2. УМБАЛ ”Св. 

Анна” 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

гр. София 

ул. Димитър Моллов 

тел. 02 / 

9759000 

mailto:sbaldb@mail.bg


18 години  

14 легла 

№1 

 

3. Болница 

Токуда  

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

бул. "Никола Й. 

Вапцаров" 51Б 

Централа: 

02/403 4000 

Локална 

регистратура: 

02/403 4928 

Интензивен 

сектор: 02/403 

4371 

4. Пета 

Многопрофилна 

болница за 

активно лечение – 

София ЕАД 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години  

Стационар с 20 легла 

ж.к. Банишора, 

бул. Ген. Николай Г. 

Столетов 67А 67, 1233 

София 

 

Началник 

отделение – Д-

р Слави 

Филчев д.м.; 

02/92 68 271 

5. Национална 

кардиологиичн

а болница – 

Клиника по 

детски болести 

и детска 

кардиология 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

гр. София 1309, 

ул. „Коньовица” 65 

доц. Маргарита 

Цонзарова   

Tел. за връзка: 

02/9217-101 

Fax: 02/920-14-

71; 02/822-18-

04 

 

6. МБАЛСМ „Н. 

И. Пирогов” – 

Секция по детска 

хирургия 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

гр. София 1606 

бул. „Тотлебен” № 21 

 

Ръководител 

секция доц. Д-р 

О. Бранков; 

тел:02/ 91 

54 482 

 

http://www.hearthospital.bg/detskibolesti
http://www.hearthospital.bg/detskibolesti


7. Специализира

на болница за 

активно лечение 

по инфекциозни и 

паразитни 

болести – Второ 

детско отделение  

Деца Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

София, бул. 

Акад.Ив.Е.Гешов 17  

02 / 90 - 23 - 700  

sbalipb@abv.bg 

952-37-80/ 286 

8. Специализира

на болница за 

активно лечение 

на деца с 

онкохематологич

ни заболявания 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

1504 София, ул. "Бяло 

Море" 8  

 

Тел.: 930-70-28, 

930-70-36 

9. Специализира

на болница за 

долекуване, 

продължително 

лечение и 

рехабилитация на 

деца с церебрална 

парализа „Света 

София” 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

Адрес: 1330 София, 

бул. "Възкресение" 1-В 

Проф. 

Чавдаров,  

Тел.: 828-48-81, 

828-18-69 

10. Втора МБАЛ  Отделение: 0 – 2г., 

Отделение: 2 – 18г. 

Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

бул. "Хр. Ботев" 120 

София 1202  

 

Проф. Б. 

Стамболов; 

тел./факс 02 / 

931 40 24 

централа: 91 58 

500 

www.vtora-



mbal.org 

11. Университетск

а болница 

Александровска – 

педиатрични 

кабинети, 

Клиника по 

детски болести, 

Клиника по 

детска 

психиатрия 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

гр. София 1431 

бул. "Св. Георги 

Софийски" №1 

 

тел. централа: 

02/ 923 01 

факс: 02/ 9230 

646 

12. МБАЛНП 

„Свети Наум” 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

Град София, ул. 

Любен Русев 1 

02/9702231 

13. Болница 

„Лозенец” 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

Кв. Лозенец, ул. Козяк 

1 

02/9607 681 

14. Специализира

на акушеро-

гинекологична 

болница за 

активно 

лечение „Д-р 

Щерев” – 

педиатрия 

Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

гр. София 1330  

  ж.к. Разсадника  

  ул. „Христо Благоев” 

№25-31  

 

Тел.: 02 920 09 

01  

  Моб.: 088 725 

12 98; 087 912 

18 79                  

      

Факс: 02 920 18 

27  

 

15. Болница Вита Деца  Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

ул. “Драговица“ №9 

София 1505  

Д-р Валентина 

Гергинова 

Стоянова-

Генкова; тел: 



02/9604950  

ДКЦ София 

1. ДКЦ II - 

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. “Хан Крум” 

№ 1  

 

Тел.: 987-34-02, 

-03, 987-27-47 - 

управител 

2. ДКЦ-III-София 

ООД  

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. “Искър” 22 Тел.: 987-52-56-

регистратура, 

986-50-24-

управител 

3. Медицински 

център IV-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: бул. "Ал. 

Стамболийски" № 48 

Тел.: 981-73-27 

4. ДКЦ-V-София 

ООД  

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Студентски град, ул. 

“Арсо Пандурски” № 8 

Тел. централа: 

862-91-56 

5. ДКЦ-VI - 

София ООД  

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: 1309 София, ул. 

“Коньовица” № 65 

Тел.: 9213-200-

информация, 

822-31-73 - 

управител, 

факс 822-31-11 

6. ДКЦ-VII-

София ООД  

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: бул. “Кн. 

Мария Луиза” № 191 

Тел.: 831-71-98 

7. ДКЦ VIII-

София ООД  

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ ж.к. Надежда, ул. 

“Христо Силянов” № 

77 

Тел.-централа: 

936-12-27 

8. Медико-

стоматологиче

н център IX 

София ООД  

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. “Христо 

Батанджиев” № 60 

Тел.: 936-70-76, 

936-75-54 



9. ДКЦ-X-София 

ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: бул. "Ал. 

Стамболийски" № 186 

Тел.: 821-91-97, 

821-7153-рег., 

факс: 822-35-25 

10. ДКЦ-XI-София 

ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. “Цар 

Симеон” № 145 

Тел.: 931-80-48 

- информация 

11. ДКЦ-ХII-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ж.к. Люлин-9, 

ул. “Кореняк” 17 

Тел.: 927-60-02, 

-04, -09 

12. ДКЦ-ХIII-

София ООД  

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. “Димитър 

Хаджикоцев” 20, кв. 

Лозенец 

Тел.: 866-24-15, 

866-54-12 

13. ДКЦ-ХIV-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. "Д-р Стефан 

Сарафов" № 7 

Тел.: 952-37-75 

14. ДКЦ-ХV-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: общ. Изгрев, 

ул. “Никола 

Габровски” №20 

Тел.: 962-49-46 

15. ДКЦ-ХVI-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: кв. Ботунец, ул. 

"Иван Щонев" 2 

Тел.: 994-36-77 

16. Медицински 

център ХVI-

София ООД  

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. "Дамян 

Груев" № 8А 

Тел.: 952-25-97, 

952-67-32-

регистратура; 

952-25-97-

управител 

17. ДКЦ-ХVII-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: бул. “Евлоги 

Георгиев” 108 

Тел.: 944-15-82-

регистратура, 

944-41-49-

централа 

18. ДКЦ-XVIII- Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. “Емануил 

Васкидович” № 51 

Тел. централа: 

847-03-21; рег.: 



София ООД 847-19-14 

19. ДКЦ-ХХ-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. “Ген. Ст. 

Тошев” 15-17 

Тел.: 855-30-59 

20. ДКЦ-ХХI-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. 

“Монтевидео” № 21, 

кв. Овча купел, до Нов 

Български 

Университет 

Тел.: 9555-818 

21. ДКЦ-ХХII-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ул. “Николай 

Коперник” № 9 

Тел.: 872-02-76 

22. ДКЦ-XXIII 

ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ж.к. Хаджи 

Димитър, ул. 

“Клисура” № 20 

Тел.: 945-74-29 

23. ДКЦ-ХХIV-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ж.к. Надежда, 

ул. “Ген.Никола 

Жеков” № 3 

Тел.: 898-12-01 

- централа 

24. ДКЦ-ХХV-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Младост 3, бул. “Свето 

преображение” № 20 

Тел.: 9767-500 - 

регистратура 

25. ДКЦ-XXVIII-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ж.к. Дружба, 

ул. “Илия Бешков” № 

1 

Тел.: 979-08-22-

централа, 979-

13-61-

регистратура 

26. ДКЦ-ХХIХ-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: кв. Гоце 

Делчев, ул. “Георги 

Измирлиев” № 8 

Тел.: 958-24-48, 

958-24-64, 958-

24-66 

27. ДКЦ-ХХХ-

София ООД 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: ж.к. Обеля 2 Тел.: 934-38-75 



28. ДКЦ “Св. ев. 

Лука” 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Адрес: бул. “Евлоги 

Георгиев” 108  

 

Тел.: 943-33-50, 

централа 943-

32-43 

29. Медицински 

център по 

детски болести 

Деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ ул. Найден Геров № 2  

 

Тел.: 8154-239, 

952-18-14-

администрация 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

ДДЕЕТТССККИИ  ГГРРААДДИИННИИ 

1. ОДЗ №25 

"Изворче" 

 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Петко Д. Петков" 

№15 
02/9676620 

2. ЧДГ "Малки 

стъпки" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Симеоново, ул 54 , 16 0895 700 605 

3. ЧЦДГ "Мила" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Ман. ливади-

запад,ул.М-р Павел от 

Кримин 3 

0888669914 

4. Веселото 

Гардже 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

ж.к. София парк, 

сграда 16-3 
0879694199 



съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

5. ЧДГ "ЛИДИ" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Бояна ул.Розариум 

8 
02/9592292 

6. ЧДГ 

"Българанче" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.Прохлада 10 0885555621 

7. ЧДГ 

"Слънчова 

премяна" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Драгалевци, ул. 508 

№18А 
0878768707 

8. ЧДГ Къща на 

децата 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Българска легия 17 0896847118 

9. ЧЦДГ "Ежко 

Бежко" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

гр.София,кв.Драгалевц

и,ул.Първа №8 
0887464294 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

10. ЧДГ "Чуден 

свят" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Мавровец" № 3 0886316331 

11. ЧДГ 

"ЗВЕЗДИЧКА

" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв. Павлово ул. 

"Ветрушка" 5А 
02/9555815 

12. ЧДГ " РАЙ " 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв. "Малинова 

долина"2 ул.247 №11 
029611333 

13. ЧДГ "Дрита" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Каменица 13 02/961 32 42 

14. ЧДГ "Сияние" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв. Бояна, ул "Белите 

брези" №1 
08977958561 



15. ЧЦДГ " 

Елхица" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

София,кв.Симеоново, 

ул. "Мишова орница" 

№ 5 

02/961-27-44 

16. ЧДГ 

"БОЯНА" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

бул.  "Александър 

Пушкин" 63 
02/856-85-86 

17. ЧНДГ 

"Увекинд" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

София, Бояна, 

ул."Деян Гьоргов" №4 
02/857-51-00 

18. ЧЦДГ  "Немо" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв. Драгалевци, 

ул."Маточина" №2а 
02/967 20 99 

19. ЧЦДГ "Златно 

зрънце" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв. Драгалевци, ул. 

508, №18А 
0899894838 

20. ЦДГ № 41 
3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 
Ул. Цар Симеон I 62 09994074 



предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

21. СДГ № 60 

"Бор" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Княжевска" № 41 02/857 33 29 

22. ЦДГ № 4 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ВЛАДАЯ ул" ЕЛА" № 

6 
1032 

23. ЦДГ №16 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Мусала" № 7 028 550 047 

24. ЦДГ №112 

"Детски свят" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.Детски мир 5 02/9592933 

25. ОДЗ № 160 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Драгалевци, 

ул."З.Зограф" № 1 
02/967 10 14 

26. ОДЗ №37 

"Вълшебство" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 
ул.Белмекен №1 884801662 



съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

27. ОДЗ № 46 

"Жива вода" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Симеоново,ул. 

"Крайречна" № 9 
961-13-94 

28. ЧДГ "Палави 

крачета" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Боянска" 20 9590785 

29. Камелини 

Монтесори 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. София, ул. Студен 

кладенец № 8 
882821120 

30. ЧЦДГ "Ян 

Бибиян" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Симеоново, 

ул.Шумако 20 
896 808 261 

31. ЧДГ " 

АРЛЕКИНО " 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

Обеля 1 ул18№3 
GSM 

0896676130 



за училище. 

32. ОДЗ 82 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к.Обеля2  ул. 108 934 38 81 

33. ОДЗ №176 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Любен Каравелов 

№16 
998-23-72 

34. ОДЗ-41 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Обеля,ул.3та,№13 884801716 

35. ОДЗ № 42 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Ж.К НАДЕЖДА  5 9388161 

36. ЦДГ N5 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. "Връбница" 1 

бл510 вхБ 
934-66-10 

37. Ново 

Поколение 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

ул. Поп Богомил 47, 

София, общ. 
897881359 



съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Възраждане 

38. ОДЗ №1 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.Брегалница №48 8317017 

39. ЦДГ №116 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Гюешево № 78 24422261 

40. ЦДГ № 65 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Овчо поле" № 123 8310324 

41. ОДЗ№81 

"Лилия" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Одрин" №62 822  - 18 - 82 

42. ОДЗ № 120 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ПОЗИТАНО-№125  

"ул. ""Позитано "" 

№125" 

8223219 



43. ОДЗ № 50 

"Куики" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Зона Б-5 829-26-70 

44. ЦДГ № 119 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Брегалница", № 26 8 293 846 

45. ЦДГ №165 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Чарлз Дарвин 19 8720102 

46. ОДЗ № 30 

"РАДЕЦКИ" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Никола Габровски 

№ 26 
962 47 51 

47. ОДЗ №34 

"БРЕЗИЧКА" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. "Дианабад", ул. 

"Владимир 

Трендафилов" 5 

862-83-40 

48. ОДЗ № 49 

"Радост" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

ж.к. "Дианабад", 

ул."Св.Пимен 

Зографски" № 5 

962-05-31 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

49. ЦДГ № 133 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв."Изток",ул. " Е. 

Потие"№1 
884 801 520 

50. ОДЗ №29 

"Слънце" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Тодор Стоянов" 18 870-83-88 

51. ОДЗ №23 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. ".Юрий Гагарин"- 

14-16 
 872 00 33 

52. ОДЗ № 51 

"Щурче" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Цар Симеон № 271 884801580 

53. ОДЗ №52 

"ИЛИНДЕНЧ

Е" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. Св. Троица, ул. 

Пловдив, №25 
9290978 

54. ОДЗ № 21  " 6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване ж.к"Захарна фабрика" 0884-801-579 



ЗОРА " на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

55. ОДЗ № 179 " 

Синчец" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. ".Кукуш"  № 34 24 372 148 

56. ЦДГ №53 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.,,Цар Симеон" 225 822 34 48 

57. ОДЗ № 88 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

жк.Дружба ІІ  4-ти 

микрорайон 
9788232 

58. ОДЗ № 85 

"ЗВЕЗДИЧКА

" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. Дружба 2 29791138 

59. ОДЗ № 77 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

ж.к. "Дружба" 

ІІ,ул."Ханс Кристиан 

Андерсен" 

29791765 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

60. ОДЗ 36 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Иван 

Арабаджията" - 40 
979-09-32 

61. ОДЗ № 13 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к.Дружба-1, ул.50-36 979-14-95 

62. ОДЗ № 4 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Фестивална №1 9791696 

63. ОДЗ № 96 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. "Дружба" 1, 

ул."Полк.ЧудомирТоп

лодолски" 

979 14 87 

64. ЦДГ №108 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Дружба-1, ул.5048 9791512 

65. ЦДГ 21 3  – 7г. Възпитание и обучение в ул. Крива Ливада 11а 884 345 165 



съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

66. ЦДГ № 6 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Братин дол" №7 8221787 

67. ЦДГ № 24 " 

КОЛЕДАРЧЕ 

" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ" АЛЕКО 

ТУРАНДЖА " ДО БЛ. 

11 

884801561 

68. ОДЗ № 128 

"Феникс" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к."Западен 

парк",ул."Суходолска"

2 

920-02-68 

69. ЦДГ № 130 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ. "СУХОДОЛСКА" 

№ 2 
929-08-93 

70. ЦДГ №140 

"Тинтява" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. "Красна поляна", 

ул. "Спас Вацов" №1 
822-05-78 

71. ЦДГ № 187 " 

БОЖУР " 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

 ПРОФ. ВАЙГАНД  № 

6 
02 920 18 20 



предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

72. ОДЗ № 40 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Добротич"№48 821 90 47 

73. ОДЗ № 

54"ДЪГА" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ, "УСТА ГЕНЧО" 

4А 
8217075 

74. ЧПДГ 

"Алина" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Борово, ул Пирински 

проход 39 
888 225 240 

75. ЧЦДГ 101Защо 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Красно село, ул.656 

№8 
0899/22 33 48 

76. ЧЦДГ 

"Пламъче" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр.София, р-н"Красно 

село",ул."Дебър" № 30 
9588114 

77. ЛДГ № 134 6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване кв. "Хиподрума" ул. 884801411 



на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

"Урвич" № 14 

78. ЦДГ №7 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Григор Пърличев" 

№10 
9521797 

79. ЦДГ №67 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

бул.Братя Бъкстон № 

16 
8563057 

80. ЦДГ № 85 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.Дамян Груев №44 9521048 

81. ЦДГ №99 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ. Битоля № 27 884801415 

82. ЦДГ № 114 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Бул. "Цар Борис ІІІ" № 

54 А 
954 60 20 

83. ЦДГ №124 
3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 
Захари Круша20 9522028 



предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

84. ЦДГ №136 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

бул. Цар Борис ІІІ 

№130 
8551468 

85. ЦДГ № 145 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Бул. "Никола 

Мушанов "№151 
822-06-63 

86. ОДЗ № 93 " 

Чуден свят" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к."Красно село" 

ул."Дебър"№22 
856-28-69 

87. ЦДГ 162 

"Вихрогонче" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. Хиподрума, ул. 

Урвич 12 

9522329центра

лн 

88. ОДЗ№8 

"Таврия" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."ген.Стефан 

Тошев"№34 
859 22 87,08848 

89. ОДЗ № 80 
6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

Хиподрума 

ул."Видлич" №2 
8595017 



съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

90. ОДЗ № 140 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. София, с. Долни 

Богров, ул. 10 № 27 
888088384 

91. ОДЗ № 44 

"Калина" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв."Ботунец";ул."Балка

н" №14; бл.12 
02 994 36 33 

92. ОДЗ № 45 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв. Враждебна 

ул.27№3 
8406335 

93. ОДЗ № 58 

"Слънчево 

утро" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв. Челопечене, ул. 

Яне Стоянов 19 
884801742 

94. ЦДГ №146 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

кв. "Кремиковци", бл. 

11 
994 70 49 



за училище. 

95. ОДЗ № 94 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Никола Бонев"№6 994 23 00 

96. ЦДГ № 47 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с Г.Богров 

ул"Т,Костов" 1 
9943415 

97. ЧДГ Тути 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

София, ул. Червена 

Стена 28 
876 999 030 

98. ЧДГ "Фънки 

Мънки" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв. Лозенец, бул. 

"Никола Вапцаров" 47 
483 09 17 

99. ЧДГ Патета 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Лозенец, 

ул.Ст.Л.Костов 28А 
882631508 

100. ЧДГ 

"Алиса" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 
бул."Вежен" 3 888853525 



съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

101. ЧДГ 

"Жирафче" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Бабуна планина" 

№ 2 а 
8689960 

102. ЧЦДГ 

Слънчево 

зайче 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Екатерина Ненчева 

1 
4282152 

103. ЧДГ 

"Г.С.Уланова" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Свети Наум 36 9630687 

104. ЦДГ №19 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

бул."Христо 

Смирненски"№36 
8661230 

105. ЦДГ №56 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Св. Наум" №22 8662197 

106. ЦДГ 3  – 7г. Възпитание и обучение в ул."Кораб планина " № 8 623 148 



№11"КОРАБЧ

Е" 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

42 

107. ЦДГ № 92 

"ЛОЗИЧКА" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Розова долина" № 

12а 
4395417 

108. ЦДГ№93 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Кап. Тодор 

Ночев"№30 
8623049 

109. ЦДГ №141 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Света гора № 32 8656684 

110. ЦДГ № 166 

"Веселушка" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Горски пътник" № 

23 
8 66 22 71 

111. ЦДГ 

№174"Фют" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ."Мала 

планина"№36 
8621090 

112. ЧЦДГ " 

Детска къща 

Монт." 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

кв. Витоша, ул. Яна 

Язова 6 
884 032 852 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

113. ЧДГ "Ерих 

Кестнер" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж. к. Люлин - 6   

114. ЧДГ"Чудна

та къщичка" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Атанас Стратиев No.38 887742661 

115. ОДЗ-95" 

Омайниче" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.,,Тома Давидов" № 

3 
9277455 

116. ЧЦДГ"Бонб

он" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

София,жк.Люлин 9,бл. 

964 
888407499 

117. ОДЗ № 86 

АСЕН БОСЕВ 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ. ТОМА ДАВИДОВ 

44 
885988075 

118. ОДЗ № 73 6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване ж.к."Люлин", 884801698 



на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Гургулят" № 1 

119. ОДЗ № 68 

"Ран Босилек" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

София, Люлин VІІ, ул. 

"Иван и Стиляна 

Параскевови" 

825-72-40 

120. ОДЗ№64 

"Първи юни" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

жк. Люлин -7, 

ул."Пол.Ст.Топузов" 
28242315 

121. ОДЗ № 47 

"Незабравка" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

жк Люлин 6-ти 

микрорайон 
8249145 

122. ОДЗ № 35 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ЛЮЛИН  УЛ. 214 824 88 30 

123. ОДЗ № 32 

"Българче" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

София, ж.к. "Люлин", 

ул. 315 
8248828 



предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

124. ОДЗ  № 31 

"ЛЮЛИН " 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Люлин ул.208 № 17 824-52-73 

125. ОДЗ № 22 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.210 № 27 825 88 66 

126. ОДЗ № 20 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ЛЮЛИН УЛ.114 №3 824 88 62 

127. ОДЗ №139 

"Панорама" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Ген. Асен Николов 

№12 
826-10-71 

128. ЦДГ-97 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Филиповци,ул."Пор

учик Хранов"-5 
02/ 8 255 009 



129. ЦДГ №57 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. 501 №1 8253820 

130. ОДЗ № 101 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. "Люлин", 

ул."Фортов път" № 2 
28 244 877 

131. ОДЗ№ 55 

"Иглика" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. Люлин 4-ти м.р-н, 

ул. 417 
824-11-15 

132. ОДЗ №100 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.Димитър Талев №2   

133. ДОДЗ 

"Младост" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Полковник 

В.Серафимов №2 
967 01 31 

134. ЧДГ 

"Меридиан 22" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

София, ж.к.Младост 2, 

до бл.227 
8876423 



предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

135. ОДЗ №26 

"Калина" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

162 

ул. "Йерусалим" до бл. 

40 
0888/501-405 

136. ОДЗ № 98 " 

Слънчево 

зайче 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Младост до блок 241 887201095 

137. ОДЗ №14 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Ж.к." Младост-2" до 

бл.204 
8852015 

138. ЦДГ № 64 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. Младост - 4, до 

бл. 436 
02/ 874-00-56 

139. ОДЗ № 59 

"Елхица" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

ж.к."Младост-3"до 

бл.329 
875 90 29 



за училище. 

140. ОДЗ №71 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

до бл. 22 8750338 

141. ОДЗ № 11 

"Мики Маус" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Младост 1 зад бл.18 884801630 

142. ОДЗ №9 

"Зорница" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Младост 1 до бл. 70 884801629 

143. ОДЗ №19 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к." Младост" - 2, до 

бл. 231 
884 801 633 

144. ОДЗ № 178 

"Ср.  Копитце" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. "Младост" 3 до бл. 

363 / 368 
884801628 

145. ОДЗ№76 6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване Младост4 до блок 441 8755146 



на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

146. ОДЗ № 70 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к."Младост" 3, до бл. 

307 
875 - 20 - 86 

147. ОДЗ № 28 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Младост-2 до бл.224 8749054 

148. ЦДГ №23 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв."Горубляне" ул. 

"Минзухар" №5 
9736415 

149. ОДЗ № 75 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Младост1А до бл.522 02*8770396 

150. ОДЗ № 17 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

ж.к. Младост 1, до 

бл.31 
02 423 16 60 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

151. ОДЗ № 117 

"Надежда" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Младост 1,  до бл.28А 8749121 

152. ОДЗ №56 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. Младост 3 875 81 08 

153. Ч Д Г 

"Симба" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул"Илиeнско 

шосе"№16 
892467060 

154. ОДЗ №24 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Кумановски бой" 

№16 
9f2957 

155. ОДЗ № 83" 

СЛАВЕЙЧЕ" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

КВ.ИЛИЯНЦИ-

ул.Фикус№ 2 
838 10 21 



156. ОДЗ№ 15 

"Чучулига" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. "Свобода" ул. "Св. 

Н. Чудотворец" №4 
9388014 

157. №27 

"ДЕТСКА 

КИТКА" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

София, ул. 

"Възрожденска" №19 
29382655 

158. ОДЗ №38 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Свети Никола 

Нови" №12а 
884801596 

159. ОДЗ № 90 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

 НАДЕЖДА , УЛ. " 

ИВАН МОМЧИЛОВ " 

44 

938 28 56 

160. ОДЗ № 170 

"Пчелица" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Любородие 4 9382922 

161. ОДЗ№115 
6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

ж.к."Надежда",ул."Осм

и март"№28 
29381345 



съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

162. ОДЗ  № 171 

Свобода 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Петко Д.Петков" 

№ 14 
884801591 

163. ОДЗ №137 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул." Република", №70 9362087 

164. ОДЗ № 6 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. " ТОЛСТОЙ " , ул. 

"ГЕНЕРАЛ ЖОСТОВ 

" № 1 

938 30 34 

165. ЦДГ №1 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Варна" №1 884801726 

166. ЦДГ № 2 

"Кременица" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Нови Искър, кв. 

Курило, ул. Кременица 

№ 18 

9 917 249 



167. ОДЗ № 114 

"Светулка" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Миладин Цветков№3 29 964 365 

168. ЦДГ № 32 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Стара планина" 

№1 
996 21 56 

169. ЦДГ № 37 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с.Подгумер ул.Стара 

планина №2 
996 45 47 

170. ЦДГ №179 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Нови Искър, кв. 

Кумарица, ул. "Детска 

песен" № 

991 72 33 

171. ОДЗ № 57 

"Детска 

стряха" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Беласица" №26 991 73 76 

172. ЧЦДГ"Сла

вейче" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Росица 12 888636329 



173. ЧПДГ 

"Къщата на 

Алиса" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Проф. Асен 

Златаров 18 
899698082 

174. ОДЗ № 60 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Мадарски 

конник"7 
884801453 

175. ЦДГ № 100 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул..Велико Търново № 

2 
885278202 

176. ЦДГ № 104 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Чумерна" № 15 983 32 75 

177. ОДЗ №62 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Врабча" №7 9883295 

178. ЦДГ №150 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

Веслец 31 983-14-13 



за училище. 

179. ЦДГ № 151 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Мърфи" № 1 9442346 

180. ЧДГ 

"Цветен ден" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Витошка поляна 9387102 

181. ЧДГ 

"Светлина" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Маньово бърдo 16 895745083 

182. ЧЦДГ,,Син

ьо езеро,, 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Горна 

баня,ул.Синьото езеро 

№9а 

885 161 011 

183. ЧДГ "Д-р 

Мария 

Монтесори" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Вечерница №21 9578689 

184. ДЦДГ 

"СРЕДЕЦ" 

към МО 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Монтевидео" 21 А 02/ 9558973 

185. ОДЗ 84 " 6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване ж.к. "Овча купел 2", 29 561 069 



ДЕТЕЛИНА" на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Детелина"№1 

186. ЦДГ № 72 

"УСМИВКА" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Монтевидео"№ 

21А 
884801674 

187. ЦДГ № 

161" ЛАСКА " 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

КВ. ОВЧА КУПЕЛ, 

УЛ. ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ 

1 

9557322 

188. ЦДГ№9 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр.София кв. Суходол 

ул. "Овчо поле "№ 16 
884 801 673 

189. ОДЗ № 164 

"Зорница" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв.Горна баня, ул. 

"Мечево усое" № 6 
957-86-22 

190. ОДЗ №33 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

ж.к.Овча купел-2 , 

ул."Сребърни 

звънчета" №4 

956-14-79 



предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

191. ОДЗ № 39" 

ПРОЛЕТ " 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ЖК. ОВЧА КУПЕЛ 1 02/9560069 

192. ЧЦДГ 

"Германи" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

в.з. Малинова долина, 

ул. 16, № 6Б 
0884/735 992 

193. ЧЦДГ 

"ЕКО ДАРА" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

в.з. "Малинова 

Долина", ул. "Първа" 

№ 24 

886535656 

194. ЧДГ"Вълш

ебен свят" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Златна ябълка 1 888037977 

195. ЦДГ -3 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Христо Ботев"  - 2 999 52 74 

196. ЦДГ №15 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

с.Бистрица , ул. 

Тинтява №8 
9922127 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

197. ОДЗ№97"И

згрев" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул"Ян.Панайотов"№29 9926304 

198. ЦДГ № 180 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Герман, ул. 

"Занаятчийска" № 8 
0884801759 

199. ЦДГ№181"

Радост" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с.Железница, 

ул."Плана 

планина"№26 

0884801760 

200. ОДЗ № 66 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Риляник"№12 992 31 46 

201. ЦДГ №182 

"Пчелица" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "ВЕЦ Пасарел" 

№17 
0884801761 

202. ЧЦДГ 

"Слънчогледи

" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

София, р-н Панчарево, 

м. Ширините 1А 
0885955434 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

203. ОДЗ №92 

"МЕЧТА 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к."Левски" - Г 946-61-00 

204. ЦДГ №20 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ. БЕСАРАБИЯ №46 945-05-95 

205. ОДЗ № 91 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ЖК.ЛЕВСКИ Г 9466143 

206. ЦДГ №110 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Батуня" 75 945-52-62 

207. ЦДГ № 117 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. " Неофит Бозвели " 

№ 26 
9450138 

208. ЦДГ 173 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

ж.к."Х.Димитър" 

ул."Златица" №46 
9478478 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

209. ЦДГ № 177 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.Витиня № 1 945 04 93 

210. ОДЗ №3 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Гинци" №16 9453155 

211. ОДЗ №5 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Ем.Васкидович"№

40-А 
945-05-93 

212. ОДЗ 

№69"Жар 

птица" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Н.Георгиев"№12 8402590 

213. О Д З 74 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Захари Петров" 

№1 
847-98-36 

214. ЧДГ 6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване кв. "Малашевци", ул. 876 876 821 



"Пресвета 

Богородица" 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

"Училищна" №8 

215. ЦДГ 

"Слава" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

бул. Н.Столетов № 23 892 606 918 

216. ЧЦДГ 

"Веда" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Марин Д. Христов 

5 
9311467 

217. ЦДГ № 45 

"АЛИСА" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. София, ул. 

"Шумен" № 2 
831-00-58 

218. ОДЗ № 99 

"Сарагоса" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Струга" № 15 А 831-31-40 

219. ЦДГ № 106 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Родопи" № 8 831-01-76 

220. ЦДГ № 3  – 7г. Възпитание и обучение в ОРЛАНДОВЦИ 9367312 
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съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ."ТАЙГА"№29 

221. ЦДГ №149 

"Зорница" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул "Железопътна" №22 9367582 

222. ОДЗ № 63 

"Слънце" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Стария кладенец" 

№2 
936-70-91 

223. ОДЗ № 48 

"Братя Грим" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Марин Христов" 

№ 5 
832 00 21 

224. СДГ №31 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Училищна 10 9366774 

225. ОДЗ № 53 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

ул. Иван Тургенев 10 8322176 



за училище. 

226. ЧЦДГ 

"Питър Пан" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Ул. "Никола 

Обрешков" 8А 
870 09 10 

227. ЧЦДГ 

ЗАМЪКЪТ 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

жк Гео Милев, ул 

Едисон 47-47-Б 
895 797 333 

228. ЧЦДГ 

"Джани 

Родари" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Гео Милев 158 9709490 

229. ЧДГ 

"Доверие" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. Редута, ул. 

Калиманци 43 
888 985 815 

230. ЦДГ№54 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул." Слатинска"№60 872-24-35 

231. ЦДГ № 62 

"ЗОРНИЦА" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ.502, № 6 945-53-33 



232. ЦДГ №168 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Постоянство" №9 873-03-80 

233. ЦДГ №183 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Цветан 

Радославов" №30 
  

234. ОДЗ № 61 

Шарено петле 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. Слатина, ул. 

"Камчия" № 1 
971-71-75 

235. ОДЗ № 65 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.Ал.Момчев №2 870 31 67 

236. ОДЗ№67"М

ЕЧО ПУХ" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв."Гео 

Милев"ул."Хемус"№1

0 

870-41-92 

237. ЦДГ №55 

"Веселина" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

ул "Георги Минчев" 

№35 
971-33-48 



за училище. 

238. ЦДГ №12 " 

Олимпийче " 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Уйлям Гладстон № 

38 
9885683 

239. ЦДГ № 77 

"Магнолия" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Мизия" № 6 02 944 17 22 

240. ОДЗ № 18 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул:"Георги 

Марков"№2 
884801403 

241. ЦДГ № 113 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Преспа 3 981 59 82 

242. ОДЗ №72 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. БЕЛИМЕЛ №11 888280777 

243. ОДЗ №12 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

кв."Младост"1, 

ул."Боян Дановски"№3 
02-871-01-58; 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

244. ОДЗ №16 " 

ПРИКАЗЕН 

СВЯТ" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

г. София Студентски 

град ул.Ат.Манчев№1 
8628741 

245. О Д З № 10 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

бул."Г.М.Димитров" 

зад бл.102 
871 - 90 - 67 

246. ОДЗ №78 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв."Дървеница" 

ул."Айдемир"№4 
887-53-33 

247. ОДЗ №79 

"Слънчице" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Джон Ленън" до 

бл.26 и 27 
868-21-49 

248. ЧДГ 

"Мечтател" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр.София,ул.Южен 

парк бл.30 
885707678 



249. ЧДГ 

"Пролет" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. Майор Павел 

Павлов №6 
0787/804 514 

250. ЦЧДГ"Мар

ита" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к "Овча купел" -1, 

ул.693, № 12 
0896858600 

251. ЧДГ" 

Мария 

Магдалена" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

кв. Гоце Делчев,ул. " 

Ген. Кирил Ботев" № 

26 Е 

0889518239 

252. ОДЗ №2  " 

ЗВЪНЧЕ" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ЗЛАТИШКИ 

ПРОХОД 57 
02958 12 71 

253. ЦДГ №129 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

жк.Стрелбище, 

ул."Косово поле" №3 
02859-61-49 

254. ОДЗ №43 

"ТАЛАНТ" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

ул.Георги Измирлиев 

№ 20 
028 59 80 72 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

255. ОДЗ № 127 

"Слънце" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к. "Стрелбище", ул. 

"Деде Агач" № 42 
02958 92 91 

256. ЦДГ №167 

"МАЛКИЯТ 

ПРИНЦ" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

УЛ. БАЛША №6-8 029521610 

257. ОДЗ № 7 

"Детелина" 

6м. – 7г. Подпомагане на родителите за отглеждане и възпитаване 

на децата. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Д.Белишки" №44 028589108 

258. ЦДГ № 40 

"Проф. 

Г.Ангушев" 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ж.к.Гоце 

Делчев,ул.Метличина 

поляна 10 

029581429 

259. ЦДГ № 87 

3  – 7г. Възпитание и обучение в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул."Цар Петър" № 5 02954 30 64 

област Пловдив 



община Пловдив 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Център за 

обществена 

подкрепа -

Столипиново 

Деца и семейства в 

риск  0-18 

Предоставяне на социални услуги за деца и 

семейства по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

15 Община – Пловдив и  

Ф К „Рома” 

Елба №3 

Христина 

Сотирова – 

управител 

0878106737 

 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства 

Недка Василева 

директор 

тел: 032/658 

150, 658 170 

2. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и семейства в 

риск 

 Предоставяне на социални услуги за деца 

и семейства по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

100 Община – Пловдив 

Пловдив 4000 

ул. „Неофит Бозвели” 

№ 38  

Златка Чанева – 

Ръководител 

ЦОП 

Тел.032/ 658150 

3. Звено майка и 

бебе 

Двойката майка - дете Осигуряване на подслон за двойката 

майка-дете; съдействие за достъп до 

здравната мрежа, намиране на личен лекар 

за майката и детето, при необходимост 

осигуряване на лекарства и медицински 

изследвания и др. 

9 Община Пловдив 

Пловдив 4000 

ул. „Стою Шишков” № 

1 

Емилия Ралева 

– ръководител 

ЗМБ 

Тел;032 633 911 

4. Център за работа 

с деца на улицата  

Скитащи и просещи 

деца, деца с риск да 

отпаднат от 

образователната 

система 

Работа на терен, образователни 

програми,подкрепа и консултиране с цел 

преодоляване на риск от отпадане от 

образователната система. 

15 Община Пловдив 

Пловдив 4004 

ул. „Koматевско 

шосе”№ 18 

Диана Петкова 

– ръководител 

ЦРДУ 

Тел.032/678456 

5. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца от 3 – 18 години Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

15 Община Пловдив 

Пловдив ул. „Георги 

Гешанов” №20 

Анелия 

Дернева 

ръководител   



„Детска къща” храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

032/692014 

 

6. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

„Майка Тереза” 

Деца от 12 до 18 

години 

Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

15 Община Пловдив 

Пловдив, 

бул.Коматевско шосе 

№1 

Анелия 

Дернева 

ръководител   

032/692014 

 

7. Център за 

социална 

рехабиитация и 

интграция 

Деца със специфични 

потребности и техните 

семейства 

Консултиране, подкрепа ,достъп до 

образование, обучение за добро 

родителстване. 

18 Община – Пловдив 

Ул.Неофит Бозвели 38 

Недка Василева  

директор 

КСУДС 

 Тел.032/ 

658150 

8. Център за 

обществена 

подкрепа „За деца 

и родители” 

Деца и семейства в 

риск  0-18 

Предоставяне на социални услуги за деца и 

семейства по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция 

70  Община Пловдив и 

Фондация „За нашите 

деца” 

Пловдив 

Бул. Марица21 

Милена 

Милушева - 

директор 

тел.: 032/943 

444 

0889752566 

9. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция „Рада 

Киркович” 

Деца и младежи  

живеещи в институция 

от 7 до 18 години 

Подкрепа на децата за развиване на умения 

за самостоятелен живот и превенция на 

рисково поведение, 

деинституционализация и реинтеграция. 

40 ФОНД за ПП – ИГА 

Гр.Пловдив , ул. 

Димитър Цончев №11 

Любен Иванов 

- управител 

 

 032/620239 

GSM 

0888540466 

GSM 

0893455932 

10. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

деца от рискови 

групи 

Деца, и младежи от 

рискови групи и 

техните семейства 

Социални услуги за превенция на 

рисковото поведение, 

деинституционализация и реинтеграция. 

50   Община Пловдив и 

ФОНД за ПП – ИГА 

Ул. Неофит Бозвели 38 

Вероника 

Баяндурян 

032/26-26-52 



11. Кризисен център 

за деца с 

девиантно 

поведение и деца в 

конфликт със 

закона”Рада 

Киркович” 

Деца и младежи с 

рисково поведение 

Социални услуги за превенция на 

рисковото поведение, 

деинституционализация и реинтеграция. 

12 Община- Пловдив 

Не се съобщава 

Ръководител – 

Георги 

Георгиев 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „Олга Скобелева“ 

 

Директор - 

Нина Гаргова 

032/500109 

12. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

Деца с увреждания от 

7 до 18 години 

Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло, създаване на училищна 

готовност и обучителна подкрепа. 

10 Община Пловдив 

ул."Ген. Тотлебен" 

№22 

/032500009 

Мария Кошева  

13. Дневен център за 

деца с увреждане 

Деца c лека, умерена и 

средно тежка степен 

на увреждане от 7 до 

18 години 

Предоставяне на социални услуги за деца с 

увреждания и семействата им по 

превенция, деинституционализация и 

реинтеграция. 

54 Община Пловдив 

Пловдив 

бул. „Марица” №142 

Албена Банчева 

032/503224 

14. Кризисен център 

за деца жертви на 

насилие  

Деца и младежи 

жертви на насилие 

Социални услуги за превенция на риска от 

насилие  деинституционализация и 

реинтеграция. 

10 Община Пловдив Георги 

Гарамидолов 

032/512989 

 

15. Дневен център за 

деца с увреждания 

„Св.Анна” 

Деца c лека, умерена и 

средно тежка степен 

на увреждане от 3 до 

18 години 

Предоставяне на социални услуги за деца с 

увреждания и семействата им по 

превенция, деинституционализация и 

реинтеграция. 

25 Община Пловдив 

 Пловдив 

ул. „Радко Димитриев” 

№ 33, бл.Г 

Директор –  

Красимира 

Бенова 

032/623062 

0884551356 

0898740647 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „Свети Георги“ Апостол Делев 

- директор 

 032/635315 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ 

група/и/ 

Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. УМБАЛ „Св. 

Георги” ЕАД- 

клиника по 

детска хирургия 

  

Деца от 0-18 години Планово хирургично лечение на всички деца. гр. 

Пловдив,бул.”Пещер

ско шосе”№66 

Изпълнителен 

директор 

Проф. д-р Карен 

Джамбазов 

032/602-856 

032/602-204 

unihosp-

pd@evrocom.net 

2. УМБАЛ „Св. 

Георги” ЕАД- 

клиника по 

акушерство и 

гинекология 

Бременни жени и 

родилки 

Клиниката по Акушерство и гинекология работи по 

всички клинични пътеки в акушерството и гинекологията 

и всички клинични пътеки по Неонатология. 

гр. 

Пловдив,бул.”Пещер

ско шосе”№66 

Изпълнителен 

директор 

Проф. д-р Карен 

Джамбазов 

032/602-856 

032/602-204 

unihosp-

pd@evrocom.net 

3. МБАЛ 

„Пловдив” АД 

Отделение по 

Бременни жени и 

родилки 

Раждане по нормален и оперативен път; 

 • Оперативни интервенции при гинекологични 

заболявания; 

Гр. Пловдив, 

бул.”България № 

234” 

Изпълнителен 

Директор доц. д-р 

Георги Йорданов  

16. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция  

Деца в риск и лица с 

намалена 

трудоспособност 

Предоставяне на социални услуги за деца и 

лица с увреждане с цел превенция на 

институционализацията. 

20 Община Пловдив 

Пловдив, 

бул. „Цариградско 

шосе” № 102 

Ръководител –  

Мариана 

Костадинова 

622041 

17. СУПЦ „Св. 

Георги” 

Деца в риск  и лица с 

намалена 

трудоспособност 

Професионална квалификация и 

преквалификация. 

110 Община Пловдив 

Пловдив, 

бул. „Цариградско 

шосе” № 102 

Директор на 

КСУ „Св. 

Георги” - 

Апостол Делев 

 032/635315 

0887527316 



акушерство и 

гинекология-  

• Ендоскопски операции; 

• Аборти по желание; 

• Диагностика и лечение на всички проблеми по време на 

бременността. 

  

 

Началник отделение 

д-р Жорж Пелев 

032/960-148 

032/959-221 

032/ 959 043 

032/ 906 116 

mbalplovdiv@abv.bg  

4. МБАЛ 

„Пловдив” АД- 

неонатологично 

отделение 

здрави, 

доносени новородени 

деца новородени със 

значителни 

отклонения от 

нормата 

недоносени 

новородени 

• Звено за здрави новородени лица - приемат се здрави, 

доносени новородени деца, където за тях се полагат 

рутинни грижи; 

• Звено за интензивно лечение - приемат се новородени 

със значителни отклонения от нормата, за които е 

необходимо интензивно лечение; 

• Звено за специални грижи за новородени деца - приемат 

се и се лекуват недоносени новородени, като за тях се 

полагат специални  грижи 

 

Гр. Пловдив, 

бул.”България № 

234” 

Изпълнителен 

Директор доц. д-р 

Георги Йорданов  

Началник отделение 

д-р Аргирова 

032/ 905 319/4 

032/ 906 175 

032/960-148 

032/959-221 

mbalplovdiv@abv.bg 

 

5. МБАЛ 

„Пловдив” АД- 

педиатрично 

отделение 

Деца от 0 до 18 

годишна възстр 

Отделението работи по 20 клинични пътеки, 

включващи заболявания в областта на детската 

пулмология, нефрология, гастроентерология, неврология, 

ендокринология и интензивна терапия. Осигурява 

се денонощен прием на пациенти чрез Спешния център. 

Отделението оказва консултативна помощ на всички 

деца,  приети в болницата 

Гр. Пловдив, 

бул.”България № 

234” 

Изпълнителен 

Директор доц. д-р 

Георги Йорданов  

Началник отделение 

д-р Анеса Георгиева 

032/ 905 325 

032/ 906 154 

032/ 906 146 

6. МБАЛ 

„Св.Мина” 

Акушеро – 

гинекологично 

отделение  

Бременни жени и 

родилки 

•профилактични и специализирани прегледи  

•Раждане по нормален и оперативен път; 

• Оперативни интервенции при гинекологични 

заболявания; 

• Ендоскопски операции; 

• Аборти по желание; 

Гр. Пловдив, 

ул.”Весела”№5 

Управител д-р Борис 

Джурджев 

Началник Отделение 

д-р Димитър Йончев 

032/654-800 

032-654-804 032/635-

mailto:mbalplovdiv@abv.bg
mailto:mbalplovdiv@abv.bg


• Диагностика и лечение на всички проблеми по време на 

бременността. 

364 

032/632-108 

mbal_stmina@abv.bg 

7. МБАЛ 

„Св.Мина” – 

неонатологично 

отделение 

здрави, 

доносени новородени 

деца новородени със 

значителни 

отклонения от 

нормата 

недоносени 

новородени 

• Звено за здрави новородени лица - приемат се здрави, 

доносени новородени деца, където за тях се полагат 

рутинни грижи; 

• Звено за интензивно лечение - приемат се новородени 

със значителни отклонения от нормата, за които е 

необходимо интензивно лечение; 

• Звено за специални грижи за новородени деца - приемат 

се и се лекуват недоносени новородени, като за тях се 

полагат специални  грижи 

 

 Управител д-р Борис 

Джурджев 

Началник отделение 

д-р Даринка 

Димитрова 

032/635-364 

032/632-108 

032/ 654-205 

mbal_stmina@abv.bg 

8. МБАЛ 

„Св.Мина” –  

детско отделение 

диагностика и 

лечение на деца от 0 

до 18 г 

диагностика и лечение на деца от 0 до 18 г., когато 

лечебната цел не може да се постигне в доболничната 

помощ. 

Правят се консултативни прегледи, лабораторни 

изследвания, абдоминална ехография, амбулаторни 

изследвания. 

гр. Пловдив 

ул. „Иван Вазов” № 

59 

Управител д-р Борис 

Джурджев 

032/635-364 

032/632-108 032/654-

847 

mbal_stmina@abv.bg 

9. МБАЛ”Св. 

Пантелеймон”- 

акушер-

гинекоогично 

отделение 

бременни жени и 

родилки 

 

  Водене на раждане;  

 

 

 

– ехографски кабинет, 

колпоскопски кабинети 

Гр.Пловдив, ул. „Н. 

Вапцаров” №9 

Управител доц.д-р 

Недко Недев 

Началник отделение – 

д-р Хагоп  Карагозян 

032/603-991 

032/603-981 

mbal2@yahoo.com 

10. ДКЦ I - ЕООД Лица и деца  лечебно заведение за доболнична специализирана 

медицинска помощ 

Гр.Пловдив 

пл.”Понеделник 

пазара” № 5 

Управител д-р 

Славчева 

032/ 623 920 

032/ 628 071; 032/ 

623 917 

11. ДКЦ ІІ Пловдив Лица и деца  лечебно заведение за доболнична специализирана гр. Пловдив управител: д-р 

mailto:mbal_stmina@abv.bg
mailto:mbal_stmina@abv.bg
mailto:mbal_stmina@abv.bg
mailto:mbal2@yahoo.com


ЕООД медицинска помощ бул.”Шести 

септември” № 110 

Константин 

Сапунджиев 

032/ 605 801 

032/ 605 803 

12. ДКЦ ІІІ 

Пловдив ЕООД 

Лица и деца лечебно заведение за доболнична специализирана 

медицинска помощ 

гр. Пловдив 

ул.”В.Левски” № 144 

управител: д-р Живко 

Димитров 

032/ 951 660 

032/ 952 319 

13. ДКЦ ІV Пловдив 

ЕООД 

Лица и деца  лечебно заведение за доболнична специализирана 

медицинска помощ 

гр. Пловдив 

ул.”Гергана” № 7 

управител:д-р Иван 

Начев 

032/ 643 339 

032/ 644 298 

14. ДКЦ V Пловдив 

ЕООД 

Лица и деца лечебно заведение за доболнична специализирана 

медицинска помощ 

гр. Пловдив 

ж.р. “Тракия” 

ул. „Съединение” 

№42 

управител: д-р Ол. 

Литовойска 

032/ 261 126 

032/ 261 100 

15. ДКЦ VІ район 

“Централен” П-в 

ЕООД 

Лица и деца лечебно заведение за доболнична специализирана 

медицинска помощ 

гр. Пловдив 

ул.”Л.Каравелов” № 

5 

управител: д-р Цв. 

Пеева 

032/ 275 757 

032/ 275 700 

16. ДКЦ VІІ район 

“Южен” 

Пловдив ЕООД 

Лица и деца лечебно заведение за доболнична специализирана 

медицинска помощ 

гр. Пловдив 

ул.”Т.Александров” 

№ 16 

управител: д-р В. 

Славова 

032/ 692 505 

032/ 601 521 

17. ДКЦ 

“Пловдив”ЕОО

Д 

Лица и дец а 

 

лечебно заведение за доболнична специализирана 

медицинска помощ 

гр. Пловдив 

бул.”България” № 

234 

управител: д-р Кр. 

Вальов 

032/ 900 821 

032/ 900 820 

18. ДКЦ 

“ИЗТОК”ЕООД 

Лица и деца лечебно заведение за доболнична специализирана 

медицинска помощ 

гр. Пловдив 

ул.”Храбрец” № 15 

управител: д-р В. 

Гаров 

032/ 601 818 

032/ 601 810 



19. МЦРСМ -І- 

Пловдив ЕООД 

Медицински 

център за 

рехабилитация и 

спортна медицина 

Лица и деца осъществяване на специализирана извънболнична 

медицинска помощ по следните специалности: 

 спортна медицина 

 физиотерапия и рехабилитация 

 ортопедия и травматология 

гр. Пловдив 

ул.”Владивосток” № 

18 

управител: д-р Ненко 

Ненков 

032/ 643 951 

032/ 644 049 

20. Детска ясла 

No19- 

“Веселушка 

 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съглсно държавно – 

нормативните изисквания 

 

 Гр. Пловдив, 

Бул.”Източен”No18 

директор 

г-жа Паскова 

тел. 032/62-89-68 

 

21. ДетскаяслаNo33 

“Послушко” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, ул. 

„Вратцата” №24 

Директор г-жа Кашева 

тел.68-23-84 

22. Детска ясла №51 

„Дара” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, 

ул.”Лерин” №18 

Директор г-жа 

Терзиева 

тел.032/64-36-58 

23. Детска ясла № 

25 „100 

усмивки”  

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, ул. 

„Рани лист” 

Директор г-жа 

Иванова 

тел. 032/64-30-19 

24. Детска ясла №1 

„Мечо Пух” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

Гр. Пловдив, 

бул.”Дунав” №69  

 Директор г-жа 

Бозовска 

Тел. 032- 96-25-61 

25. Детска ясла №3 

„Дребосъчета” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр. Пловдив, ул. 

Победа №2 

Директор  г-жа 

Калбурова 

тел. 032/95-29-27 

26. Детска ясла №13 

„Палечка” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр. Пловдив, ул”Ген. 

Кутузов” 

Директор г-жа 

Стайкова 

тел. 032/95-16-80 

27. Детска ясла №12 

„Климентина” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр. Пловдив, 

ул.”Д.Талев”  

Директор г-жа 

Минчева 

тел. 032/69-23-25 

28. Детска ясла №14 деца от 6 месеца до 3 Отглеждане и възпитание съгласно държавно – гр. Пловдив, Директор Г-жа 



„Мечта”  години нормативните изисквания 

 

ул.”Стамат 

Иконов”№28 

Пенова 

тел.032/69-28-24 

29. Детска ясла 

„Слънчо” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр. Пловдив, 

ул.”Георги 

Кондолов”№43 

Директор г-жа Лилова 

тел.032/69-29-52 

30. Детска ясла №35 

„Патиланци” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр. Пловдив, ул.”Г. 

Икономов” №12 

Директор г-жа 

Йорданова 

тел.032/ 69-92-36 

31. Детска ясла №10 

„Детска ясла на 

мечтите” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр.Пловдив, ул. 

„Богомил”№6 

Директор г-жа 

Петрова 

тел. 032-63-29-68 

32. Детска ясла №10 

„Детски смях” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр.Пловдив, ул. 

„Весела”№30 

Директор г-жа 

Иванова 

тел. 032/ 63-24-66 

33. Детска ясла №18 

„Вълшебно 

детство” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр. Пловдив, 

бул.”Васил 

Априлов” №120А 

Директор г-жа 

Милушева 

тел 032/ 64-28-12 

34. Детска ясла № 

30 „Приказен 

свят” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр. Пловдив, ул. 

„Леденика” №2 

Директор г-жа 

Славова 

тел.032/ 64-38-45 

35. Детска ясла 

„Слънчев рай” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

гр. Пловдив, до жк. 

Тракия 

ул. „Светослав 

Тертер” №5 

Директора г-жа 

Стамова 

032/68-25-42 

032/68-09-19 

36. Детска ясла 

„Приказка” 

деца от 6 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания 

 

Гр. Пловдив 

ул.”Маестро 

Атанасов”№8 

Директор г-жа 

Генчева 

032/307-190 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ 

група/и/ 

Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ „Щастливо деца от 6 месеца до 7 Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за Гр. Пловдив, ул. Директор г-жа 



детство” години училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

 

”Ландос”№24 Попиванова 

тел.032/68-24-47 

2. ОДЗ „Боряна” деца от 6 месеца до 7 

години 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

 

Гр. Пловдив, 

ул.”Елена”№24 

Директор г-жа 

Бекярова 

тел.032/64-23-10 

3. ОДЗ „Славей” деца от 6 месеца до 7 

години 

1 яслена група, 6 градински 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, ул. 

„Полк. Сава 

Муткуров”№ 40 

Директор г-жа 

Камбурова  

тел. 032/95-11.42 

4. ОДЗ 

„Космонавт” 

деца от 6 месеца до 7 

години 

3 яслени групи, 8 градински групи 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, 

ул.”Гонда вода”№ 1 

Директор г-жа Антова 

тел.95-40-13 

5. ОДЗ „Ралица” деца от 6 месеца до 7 

години 

1 дневна яслена група и 7 групи детска  

Градина 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, ул 

„Захаридово” 

Директор г-жа 

Радичева 

тел. 032/69-13-35 

6. ОДЗ „Зора” деца от 6 месеца до 7 

години 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, ул. 

„Доктор Ковачев” 

Директор г-жа 

Дарпатова 

тел. 032/ 64-30-87 

7. ОДЗ „Д-р Едгар 

Бороу” 

деца от 6 месеца до 7 

години 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, ул.„ 

Маестро Атанасов” 

Директор г-жа 

Каратанева 

тел. 032/68-23-15 

032/68-23-34 

8. ОДЗ „Буратино” деца от 6 месеца до 7 

години 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр.Пловдив, 

ул.”Загоре” №6 

032/64-97-78 

bura_tino@abv.bg  

9. ОДЗ „Зора” деца от 6 месеца до 7 

години 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, ул.”д-р 

Ковачев”№27 

032/64-30-87 

draga_ilieva@abv.bg  

10. ЦДГ 

„Каменица” 

Деца от 3 до 7 години Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр.Пловдив, ул.”Хан 

Аспарух” №57 

032/62-68-42 

kamenica@abv.bg  

11. ЦДГ ”Люляк” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, 

ул.”Екзарх 

Йосиф”№4 

032/62-48-64 

cdgliuliak@abv.bg  

 

12. ЦДГ ”Малкия Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно Гр. Пловдив, 032/ 63-53-60 

mailto:bura_tino@abv.bg
mailto:draga_ilieva@abv.bg
mailto:kamenica@abv.bg
mailto:cdgliuliak@abv.bg


принц” държавно – нормативните изисквания ул.”Леонардо 

Давинчи” 

m.prinz@abv.bg  

13. ЦДГ 

„Мирослава” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

гр. Пловдив, бул. 

„Пещерско 

шосе”№28 

032/64-37-06 

dg_miroslava@abv.bg  

14. ЦДГ 

„Незабравка” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, 

ул.”Юрий 

Венелин”№2А 

032/633-049 

cdg_nezabravka@abv.b

g  

15. ЦДГ 

„Перуника” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр.Пловдив, ул. 

„Мара Гидик”№37а 

032/63-53-92 

perunika_pv@abv.bg  

16. ЦДГ „Радост” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, 

ул.”Дон”№15 

032/63-10-57 

radost_plovdiv1965@a

bv.bg  

17. ЦДГ 

„Снежанка” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр.Пловдив, 

ул.”Тополница”№3 

032/63-13-89 

snejan_ka@abv.bg 

18. ЦДГ „Щурче” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Пловдив, ул. 

„Съборна” № 57 

032/62-38-71 

schturche@abv.bg 

19. ЦДГ „Чучулига” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 
гр. Пловдив, ул. 

„Леденика”№4 

032/643-991 

chuchuliga_pv@abv.bg  

община Асеновград 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

настаняване от 

семеен тип – 

Нареченски 

бани 1 

Деца от 3 до 5 години Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

10 Община – Асеновград  

с.Нареченски бани, ул. 

Младост №1 

О3342/2241 

 

 

Мариана Пеева 

 

 

mailto:m.prinz@abv.bg
mailto:dg_miroslava@abv.bg
mailto:cdg_nezabravka@abv.bg
mailto:cdg_nezabravka@abv.bg
mailto:perunika_pv@abv.bg
mailto:radost_plovdiv1965@abv.bg
mailto:radost_plovdiv1965@abv.bg
mailto:snejan_ka@abv.bg
mailto:schturche@abv.bg
mailto:chuchuliga_pv@abv.bg


Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

Телефон 

1. МБАЛ 

„Асеновград” – 

акушер – 

гинекологично 

отделение 

Бремнни жени и 

родилки 

o Консервативна и оперативна гинекология;  

o Водене на раждане;  

o Оперативно раждане;  

o Следоперативен период;  

o Прекъсване на бременност при медицински показания;  

o Специализирани кабинети – ехографски кабинет, 

колпоскопски кабинети 

гр. Асеновград, бул. 

„Ал. 

Стамболийски”№25 

Управител:  

Иван  

Йовков Червенков 

Началник отделение 

– Д-р Б. Червенков 

0331/20-450 

0331/20-454 

0886 35 18 45 

mbal_asenovgrad@a

bv.bg  

2. МБАЛ 

„Асеновград” – 

детско 

Деца от 0 до 18 години диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

гр. Асеновград, бул. 

„Ал. 

Стамболийски”№25 

Управител:  

Иван  

Йовков Червенков 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип – 

Нареченски 

бани 2  

Деца от 6 до 12 години Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло, създаване на училищна 

готовност и обучителна подкрепа. 

15 Община – Асеновград  

с.Нареченски бани, ул. 

Младост №1 

О3342/2241 

Мариана Пеева 

3. Център за 

обществена 

подкрепа  

Деца в риск и техните 

семейства 

Предоставяне на социални услуги за деца и 

семейства по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

80 Община Асеновград 

гр. Асеновград - ул. 

„Иван Асен ІІ” № 99 

 

0331/2-73-51; 2-

73-52; 

0888448532 

Мария 

Ангелова 

4. Дневен център 

за деца с 

увреждане 

Деца c лека, умерена и 

средно тежка степен на 

увреждане от 3 до 18 

години 

Предоставяне на социални услуги за деца и 

семейства по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

30 Община Асеновград 

Гр.Асеновград, 

пл.Бански №1 

 

 

 

0331/ 6 77 37 

0879/88 26 60 

Добромир 

Кузманов - 

управител 

mailto:mbal_asenovgrad@abv.bg
mailto:mbal_asenovgrad@abv.bg


отделение  

 

 

 

 

 

Началник отделение 

– Д-р Стефанова 

0331/20-450 

0331/20-454 

0886 35 24 15 

mbal_asenovgrad@a

bv.bg 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

Телефон 

1. ЦДГ „Пролет” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Асеновград, ул. 

„Захари Стоянов”№69 

Директор Вичева 

0885414545 

cdg_prolet@mail.bg  

2. ЦДГ „Дружба” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Асеновград, ул. 

„Съединение”№12 

Директор г-жа 

Русева 

0885510099 

drujba_ad@abv.bg  

3. ОДЗ „Асенова 

крепост” 

Деца от 3 месеца до 7 

години 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Асеновград, 

бул.”Васил 

Левски”№17  

Директор г-жа 

Чолакова 

0331/6 31 26 

0885/464040 

odzasenovakrepost@

abv.bg  

4. ЦДГ „Слънце” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Асеновград, ул. 

„Хан Аспарух”№32 

 Директор г-жа 

Захариева 

0331/6-27-42 

dg_slance@abv.bg  

5. ЦДГ „Никола 

Й. Вапцаров” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Асеновград, 

ул.”Васил 

Априлов”№11 

Директор г-жа 

Тоскова  

0331/6 24 51 

0885/509930 

cdg_6@mail.bg  

mailto:mbal_asenovgrad@abv.bg
mailto:mbal_asenovgrad@abv.bg
mailto:cdg_prolet@mail.bg
mailto:drujba_ad@abv.bg
mailto:odzasenovakrepost@abv.bg
mailto:odzasenovakrepost@abv.bg
mailto:dg_slance@abv.bg
mailto:cdg_6@mail.bg


6. ЦДГ „Мир” възпитание и обучение 

на деца от 3 до 7 

години 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Асеновград, ул. 

„Гонда Вода”№1 

Директор г-жа 

Зюмбюлева 

0331/4-51-94 

www.mir.asenovgrad

-bg.com  

 

mir_cdg@abv.bg  

7. ЦДГ 

„Надежда” 

възпитание и обучение 

на деца от 3 до 7 

години 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Асеновград, ул. 

„Спортист”№52 

Директор г-жа 

Динкова 

0331/6 22 28 

0885/474545 

cdg_nadejda@abv.bg  

8. ЦДГ „Радост” възпитание и обучение 

на деца от 3 до 7 

години 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Асеновград, кв. 

Долни Воден, ул. 

„Захария”№38 

Директор г-жа 

Георгиева  

0331/4 80 5 

0883/344113 

radost_cdg@abv.bg  

9. ЦДГ 

„Щастливо 

детство” 

възпитание и обучение 

на деца от 3 до 7 

години 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Тополово, ул. 

„Александър 

Стамболийски”№1 

Директор г-жа 

Щерева  

03321/20 21 

 

0885/474040 

odz_bd@abv.bg  

10. ОДЗ 

„Зорница” 

Деца от 3 месеца до 7 

години 

 Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

гр. Асеновград, ул. 

„Княгиня 

Евдокия”№39 

Директор г-жа 

Джиголинова 

0331/6-32-88 

zornica_odz@abv.bg  

11. ОДЗ „Бако 

Динчо” 

Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

 

гр. Асеновград  

ул. „Асенова крепост” 

№ 13а 

Директор г-жа 

Георгиева 

тел о331/6 91 96 

12. Ясла №1 Деца от 3 месеца до 3 

години 

Отглеждане и възпитание съгласно държавно – 

нормативните изисквания  

гр.Асеновград 

бул. „В Априлов” №11 

Директор г-жа 

Моралиева 

http://www.mir.asenovgrad-bg.com/
http://www.mir.asenovgrad-bg.com/
mailto:mir_cdg@abv.bg
mailto:cdg_nadejda@abv.bg
mailto:radost_cdg@abv.bg
mailto:odz_bd@abv.bg
mailto:zornica_odz@abv.bg


0331/6-24-41 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

Телефон 

1. "МЕДИЦИНС

КИ ЦЕНТЪР 

ЕВРОМЕДИК 

ПЛОВДИВ" 

ЕООД 

Деца и лица Специализирана консултативно – диагностична дейност Община Брезово 

с.Чоба 

ул „Площада” №3 

управител Иван 

Георгиев 

Фурнаджиев 

0888727230 

0889604605 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

Телефон 

1. ЦДГ 

„Светлина” 

деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

община Брезово  

с. Стрелци 

Директор г-жа 

Станева 

0319/95-360 

cdgsvetlina@abv.b

g  

2. ЦДГ „Вела деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно гр. Брезово Директор  

община Брезово 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

настаняване от 

семеен тип - 

„Дом за 

нашите деца“ 

Деца от 6 до18 Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

10 Община Брезово адрес 

. гр. Брезово 

      

Станка 

Стоянова 

03191/2022 

0888448532 

mailto:cdgsvetlina@abv.bg
mailto:cdgsvetlina@abv.bg


Благоева” държавно – нормативните изисквания 3191 2335 

3.  ЦДГ „Роза ” деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

община Брезово 

 с. Борец 

Директор г-жа 

03193 267 

  В Община Брезово има регистрирани 5 индивидуани 

практики за първична медицинска помощ 

  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

Телефон 

1. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ с. Калояново, с. 

Дуванли, с.Чернозем, 

Радосвета 

Андреева 

0888494419 

2. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Калояново, 

с. Житница, 

ул. „34 - та”№23 

Тодор Христов 

Маргаритов, 

0886224466 

3. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Калояново, 

с. Ръжево Конаре, 

с.Главатар, 

с.Чернозем 

Огнян Благов 

Стоянов 

0877123422 

 

4. Индивидуална Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Калояново, Делка Стефанова 

община Калояново 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Няма налични социални услуги. 

Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 



практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

с.Бегово, с. Долна 

Махала, с. Отец 

Паисиево 

Касабова 

087720170 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

Телефон 

1. ЦДГ „Иглика” деца от 0- до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Община Калояново 

с. Дуванли, ул. 

„Хисарско шосе”№6 

03123/21-74  

dg_iglika@abv.bg  

 

2.  ЦДГ „Радост” на деца от 3- до 7 

години 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Община Калояново 

с. Бегово 

Директор г-жа 

Стоянова  

03179/12 25 

Manka.stoyanova@

abv.bg 

 

 

3. ЦДГ „Първи 

юни” 

деца от 3- до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Община Калояново 

с. Дълго Поле 

Директор г-жа 

Филипова 

03175/22-28 

4. ЦДГ 

„Валентина 

Терешкова” 

деца от 3- до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

с.Долна Махала Директор 

Стоименова 

031702215 

5. ЦДГ „Никола 

Инджов” 

деца от 3- до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

с. Ръжево Конаре, 

ул36 №4 

0312/52208 

cdg_nikolaindjov@

abv.bg  

6. ОДЗ „Детски 

свят” 

Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Община Калояново 

С. Житница 

 

7. ОДЗ 

„Детелина” 

Деца от 3 месеца до 3 

години  

Отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 
Калояново  

mailto:dg_iglika@abv.bg
mailto:Manka.stoyanova@abv.bg
mailto:Manka.stoyanova@abv.bg
mailto:cdg_nikolaindjov@abv.bg
mailto:cdg_nikolaindjov@abv.bg


Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / 

адрес 

Отговорно 

лице 

телефон 

1. МБАЛ „Д-р 

Киро Попов” – 

акушеро-

гинекологично 

отделение 

 

Бремнни жени и 

родилки 

o Консервативна и оперативна гинекология;  

o Водене на раждане;  

o Оперативно раждане;  

o Следоперативен период;  

o Прекъсване на бременност при медицински показания;  

o Специализирани кабинети – ехографски кабинет, 

колпоскопски кабинети 

гр. Карлово, 

ул.”Гладстон”№1 

Управител: д-р 

Христо Пелев 

Началник 

отделение д-р 

Камен Каменов  

0335-

90810;90811 

0335/93-200 

община Карлово 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Дневен център 

за деца с 

увреждания 

Деца c лека, умерена и 

средно тежка степен на 

увреждане от 3 до 18 

години 

Предоставяне на социални услуги за деца с 

увреждания и семействата им по 

превенция, деинституционализация и 

реинтеграция. 

25 „СОНИК СТАРТ“- 

ООД 

адрес:гр,Карлово 

ул. 20-и юни№10 

Мариана 

Иванова 

0882389551 

0335/55771 

2. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца в риск и техните 

семейства 

Предоставяне на социални услуги за деца и 

семейства по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

50 „СОНИК СТАРТ“- 

ООД 

адрес:гр,Карлово 

ул. 20-и юни№10 

Мариана 

Иванова 

0335/55771 

0882350509 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца лишени от 

родителски грижи от 0-18 

години 

Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

15 „СОНИК СТАРТ“- 

ООД 

адрес: гр.Калофер 

ул.Старчовец №4 

Димитър 

Иванов 

тел: 

0887078098 



mbal_Karlovo@a

bv.bg 

2. МБАЛ „Д-р 

Киро Попов – 

детско 

отделение 

Деца от 0 до 18 години  o Диагностика и лечение на деца от 0 до 18 г., когато 

лечебната цел не може да се постигне в доболничната 

помощ. 

o Правят се консултативни прегледи, лабораторни 

изследвания, абдоминална ехография, амбулаторни 

изследвания. 

гр. Карлово, 

ул.”Гладстон”№1 

Управител: д-р 

Христо Пелев 

д-р Славка 

Шкодрова 0335-

90845 

0335/93-200 

mbal_Karlovo@a

bv.bg 

3. "МЕДИЦИНС

КИ ЦЕНТЪР 

МЕДИКС 

СЪРДЖЪРИ" 

ООД 

Деца и лица  Специализирана консултативно – диагностична помощ Гр.Карлово, 

ул, Гадстон №24 

Управител Иван 

Христов 

Дудулов 

0887640743  

0888934169 

4. „Медицински 

Център 

Омега”- ЕООД 

Деца и лица Специализирана консултативно – диагностична помощ гр.Карлово, 

Ул, Гадстон №22 

Управител  

Георги 

Костадинов 

Отонов 

0335/3343, 91600 

0888526314 

5. „Медицински 

Център I- 

Карлово” - 

ЕООД 

Деца и лица Специализирана консултативно – диагностична помощ гр.Карлово, 

ул. „Ген –Майор 

Гурко Мархолев ”№ 

5, 

 

управител 

Марияна 

Стоянова 

Вълчева 

033593203  

033593204   

4. „Медицински 

Център 

Витамед” – 

ЕООД 

Деца и лица Специализирана консултативно – диагностична помощ гр.Карлово, 

ул. „Тодор и Ана 

Пулиеви” №18 

Управител 

Марин 

Станимиров 

Чешмеджиев 

0888504753 



0335/92104 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1.  ЦДГ Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

с. Дъбене, ул. „7-

ма”№4 

216 

ginkainka@abv.bg  

2. ОДЗ 

„Зорница” 

Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

гр. Карлово, ул. 

„Добри Войников” №2 

0887/099538 

 

zornitza_8@abv.b

g  

3. ЦДГ №7 

„Първи юни” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Карлово, ул. „Ген. 

Карцов” №69 

0894/461241 

gradina7@mail.bg  

4. ЦДГ №4 

„Слънце” 

Деца от 3 до 7 години  възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Карлово, ул. 

„Васил Кирков” №13 

0887/352-253 

cdg_slunze@abv.b

g  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Индивидуална 

практика – 

акушерство и 

гинекология  

Жени , бременни и 

родилки 

Извънболнична специализирана медицинска помощ гр. Кричим  

 ул.ТРАКИЯ 25, ет. 2, 

каб. 20 

Фиданка 

Николова 

Янкулова 

0888756387 

община Кричим 
Действащи социални услуги в общността за деца 

Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

mailto:ginkainka@abv.bg
mailto:zornitza_8@abv.bg
mailto:zornitza_8@abv.bg
mailto:gradina7@mail.bg
mailto:cdg_slunze@abv.bg
mailto:cdg_slunze@abv.bg


031452282 

2. Индивидуана 

практика – 

детски болести 

Деца Извънболнична специализирана медицинска помощ гр. Кричим  

ул.ТРАКИЯ14, ет. 1, 

ап. 3, каб. 2 

Недялка 

Димитрова 

Киркова 

0889462471 

031454055 

3. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр. Кричим  

ул.Тракия 25, 

Поликлиника каб. 22 

Антон Ангелов 

Димитров 

4. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ  гр. Кричим, 

ул. Тракия 25, 

Поликлиника, ет.1 

каб.16 

Антоанета 

Иванова 

Атанасова 

0889488446 

5. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ  гр. Кричим, 

ул. Тракия 25, 

Поликлиника 

Емилия 

Костадинова 

Караиванова 

03145 2373 

6. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ  гр. Кричим, 

ул. Тракия 25, 

Поликлиника 

Мария Манолова 

Иванова 

0888994844 

7. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ  гр. Кричим, 

ул. Тракия 25, 

Поликлиника 

Сабри Али Лютев 

031454134 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ „Ралица” Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Кричим, ул. „Н. 

Вапцаров” №8а 

0893/535065 

odz_ralica@abv.bg  

2. ОДЗ 

„Незабравка” 

Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

гр. Кричим, ул. 

„Александър 

Стамболийски” №63 

 3051 

ana_peikova@abv.

bg  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Медицински 

Център 

„Промес” - 

ЕООД 

Лица и деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ с. Куклен, 

Асеновградско шосе - 

КЦМ 

Управител 

Климент 

Веселинов 

Бабаков 

 623558 

623568 

2. Индивидуана 

практика за 

първична 

помощ 

Лица и деца Извънболнична първична медицинска помощ с. Куклен 

Ул Славянска № 7, 

корпус Б, ет.1, каб.3  

Грозданка 

Николова 

Джалова  

031152215 

3. Индивидуана 

практика за 

Лица и деца Извънболнична първична медицинска помощ  с. Куклен 

Ул Славянска № 7, 

Румяна Горева 

0888996642 

община Куклен 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

mailto:odz_ralica@abv.bg
mailto:ana_peikova@abv.bg
mailto:ana_peikova@abv.bg


първична 

помощ 

корпус Б 

4. Индивидуана 

практика за 

първична 

помощ 

Лица и деца Извънболнична първична медицинска помощ  с. Куклен 

Ул Славянска № 7, 

корпус Б 

Христинка 

Господинова 

0887759079 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ  Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

С. Куклен, ул. 

„Славянска” №5 

2063 

odzkuklen@abv.bg  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

Телефон 

1. "Медика – 

Лъки –

Амбулатория за 

първична 

медицинска 

помощ – 

групова 

практика”  

Лица и деца ССппееццииааллииззииррааннаа  ккооннссууллттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччннаа  ппооммоощщ Община Лъки  

гр. Лъки  ул. 

ВЪъзраждане№  30, ет. 

2, каб. 19, 20, 21и 22;  

с. Манастир, част от 

административна 

сграда - ет. 3; с. 

Белица, част от 

Ташо Запрянов 

Михайлов 

030522656 

033123833 

 

община Лъки 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

mailto:odzkuklen@abv.bg


административна 

сграда - ет. 2 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

Телефон 

1. ОДЗ Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

 

Гр. Лъки, ул. 

„Освобождение” №13 

03052/2114 

lakiodz@abv.bg  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

Телефон 

1. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Марица, 

с.Маноле, 

с. Манолско Конаре 

Албена 

Николова 

Нончева  

031222401 

0889303875 

2. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Марица, 

с.Бенковски 

Анастасия 

Захариева 

Томова 

0888511006 

3. Индивидуална Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Марица, Анна Атанасова 

община Марица 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

mailto:lakiodz@abv.bg


практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

с.Рогош, ул.Иван 

Вазов № 4, ет. 1, каб. 3 

и 2 

 

Маринова 

031212632 

0888356651 

4. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Марица, 

с.Труд 

Величка 

Георгиева 

Сапунарова 

0888539938 

5. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Марица, 

с.Труд 

Вера 

Бориславова 

Карачанова 

0885795162 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

Телефон 

1. ЦДГ „Лилия” деца от 3 до 7 годишна 

възраст 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

с. Манолско Конаре 0310/5231 

2. ЦДГ „Пролет”  деца от 3 до 7 годишна 

възраст 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Царацово, ул. „Хан 

Аспарух”№23 

03127/2330 

prolet11111bg@a

bv.bg  

3. ЦДГ „Ален 

мак” 

 деца от 3 до 7 годишна 

възраст 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Трилистник 03121/2680 

4. ЦДГ „Бисер”  деца от 3 до 7 годишна 

възраст 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Труд 03126/2318 

cdgbiser@abv.bg  

5. ЦДГ „Весела” деца от 3 до 7 годишна 

възраст 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Калековец, пл. 

„Възраждане” №1 

03124/2252 

m_tacheva70@ab

v.bg  

6. ЦДГ „Синчец”  деца от 3 до 7 годишна 

възраст 

възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Скутаре 03129/2280 

mailto:prolet11111bg@abv.bg
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Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

Телефон 

1. Индивидулна 

практика за 

първична 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр.Перущица 

ул. Стефан Ставрев 15, 

Иван Маринов 

Маринов 

2. Индивидулна 

практика за 

първична 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр.Перущица 

ул. Стефан Ставрев 15, 

каб. 3 и 4 

Сашо Георгиев 

Буков 

0888421152 

3. Индивидулна 

практика за 

първична 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр. Перущица 

 ул. Стефан Ставрев 

15, каб. 19 и 20 

Цвятко Спасов 

Димитров 

088777161 

Действащи образователни услуги в общността за деца 

Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

Телефон 

1. ОДЗ „Радост” Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

гр. Перущица, ул. 

„Спас Гълъбов”№1 

2297 

nedka_arizanova

@abv.bg  

2. ОДЗ Деца от 3 месеца до 7 Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за гр. Перущица, ул 0882422096 

община Перущица 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

mailto:nedka_arizanova@abv.bg
mailto:nedka_arizanova@abv.bg


„Тракийче” години училище съгласно държавно – нормативните изисквания „Христо Ботев” №4 trakiiche@abv.bg  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

Телефон 

1. МБАЛ – 

Първомай- 

детско 

отделение  

Деца от 0 до 18 години Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

гр. Първомай, ул 

„Княз Борис”№51 

Управител д-р 

Румяна Димитрова 

Бойлова: 

Началник 

отделение: д-р 

Георги Василев 

Хаджиев  

0336/ 6 31 61, вътр. 

282 

0336/631-65 

mabal-par@abv.bg 

2. МБАЛ – 

Първомай – 

акушеро-

гинекологично 

отделение 

Бременни жени и 

родилки 

o Консервативна и оперативна гинекология;  

o Водене на раждане;  

o Оперативно раждане;  

o Следоперативен период;  

o Прекъсване на бременност при медицински показания;  

o Специализирани кабинети – ехографски кабинет, 

гр. Първомай, ул 

„Княз Борис”№51 

Управител: д-р 

Румяна Димитрова 

Бойлова: 

Началник отделение 

д-р Добрин Кръстев 

0336/ 6 31 63 

община Първомай 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и семейства в риск Предоставяне на социални услуги за деца с 

увреждания и семействата им по 

превенция, деинституционализация и 

реинтеграция. 

50 „Соник Старт” ООД 

Адрес:гр.Първомай,ул.

Гимназиална№1 

0886203742 

Ангел Чакъров 

-управител 

mailto:trakiiche@abv.bg
mailto:mabal-par@abv.bg


колпоскопски кабинети 0336/631-65 

mabal-par@abv.bg 

3. „Медицински 

Център I 

Първомай” 

ЕООД 

Деца и лица Специализирана консултативно – диагностична дейност гр. Първомай, ул 

„Княз Борис I”№ 51 

управител Румяна 

Димитрова Байлова 

0336/3897 

0888991276  

 

4. „Медицински 

Център 

Асклеп” ООД 

Деца и лица Специализирана консултативно – диагностична дейност гр. Първомай, ул 

„Ангел Войвода” №2 

управител  Румен 

Кирилов Симеонов 

0336/6098 

0888260474 

5. Индивидуална 

практика – 

детски болести 

Деца  Извънболнична специализирана  медицинска помощ гр. Първомай 

 ул.Княз Борис  I 34 

Румяна Димитрова 

Бойлова 

0336/3897 

6. Индивидуана 

практика – 

акушерство и 

гинекология  

Жени, бременни и 

родилки 

Извънболнична специализирана медицинска помощ гр.Първомай 

ул.Княз Борис I 48 

Янка Ганева 

Димитрова 

0888962587 

Действащи образователни услуги в общността за деца 

Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

Телефон 

1. ЦДГ „Пролет” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Първомай, ул. 

„Симеон Велики” №17 

0885/163455 

mariana.ianchevska@

abv.bg  

2. ЦДГ 

„Теменуга” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания Възпитание и 

обучение 

С. Воден 0885/163415 

3. ЦДГ „Искра” Де ца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Искра 0885/078509 

karaivanova.bg@abv.

bg  

4. ОДЗ „Първи  Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за С. Градина, ул. „Д-р 0887/316643 

mailto:mabal-par@abv.bg
mailto:mariana.ianchevska@abv.bg
mailto:mariana.ianchevska@abv.bg
mailto:karaivanova.bg@abv.bg
mailto:karaivanova.bg@abv.bg


юни” училище съгласно държавно – нормативните изисквания Петър Генов” №7 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. МБАЛ – 

Раковски 

- Детско 

отделение 

Деца Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години 

гр.Раковски, ул. „М. 

Добромиров” 

0315/21-94 

mbalrakovski@abv.

bg 

2. "Медицински

Център Света 

Елисавета - 

Раковски" 

ЕООД 

Деца и лица Специализирана консултативно – диагностичн помощ гр.Раковски 

ул. „Васил 

Петлешков”№1  

управител Андрей 

Йозов 

Бакърджийски 

03151/2033 

03151/3152 

0889358736 

3. "Медицински

Център Света 

Елисавета - 

Раковски" 

ЕООД 

Деца и лица Специализирана  консултативно – диагностична 

медицинска помощ 

с. Белозем 

ул. Родопи №43 

управител Андрей 

Йозов 

Бакърджийски 

03151/2033 

03151/3152 

0889358736 

4. Идивидуална Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Раковски, Анатоли 

община Раковски 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца в риск и техните 

семейства 

Предоставяне на социални услуги за деца и 

семейства по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

50 Община Раковски 03151/2377 

Красимира 

Папазова - 

директор 



практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

с. Белозем, 

с.Болярино 

Страшимиров 

Иванов 

0887598043 

5. Идивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр. Раковски, 

кв.Секирово, 

ул. „Люлин” № 28 

Валя Ненова 

Иванова 

0889289122 

6. Идивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Раковски, 

с.Стряма 

Мария Георгиева 

Тянкова 

031532215 

Действащи образователни услуги в общността за деца 

Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

Телефон 

1. ОДЗ 

„Детелина” 

деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Раковски, ул, 

„Васил Петлешков” 

№16а 

0884/292911 

jlukova@abv.bg 

2. ОЗД „Първи 

юни” 

деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Раковски, ул. „Н 

Вапцаров” №1а 

2130 

3. ОДЗ „Иглика” деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Раковски, бул. 

„Г.С.Раковски” №5 

2322 

4. ОДЗ 

„Щастливо 

детство” 

деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Гр. Раковски, ул 

„Цанко Церковски” 

№44 

2070 

5. ЦДГ „Синчец” деца от 3 до 7 годин възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Белозем, ул „Йоан 

Павел II” №20 

03159/2006 

Sinchec_cdg@abv.

bg 

6. ЦДГ „Радост” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно С. Стряма, ул. „Иван 03153/9969 

mailto:Sinchec_cdg@abv.bg
mailto:Sinchec_cdg@abv.bg


държавно – нормативните изисквания Вазов” №27 fazlova@abv.bg  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Индивидуална 

практика – 

детски болести 

Деца от 0 до 18 години Извънболнична специализирана медицинска помощ община Родопи 

с.Брани Поле 

ул. Съединение № 7 ет 

1.каб.2 и 3 

Диана Рангелова 

Божикова 

0886914906 

2. Индивидуална 

практика по 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Родопи 

с.Брани Поле, ул. 

„Съединение”№7, ет. 

1, каб. 1 и 2; 

с.Белащица, ул.” П.Р. 

Славейков”№ 25, ет. 1, 

каб. 1 и 2; с. Радиново, 

ул. „Пета”№17, ет. 1, 

каб. 2 и 3 

Александра 

Аркадиева 

Багрова 

 

 

031133111 

0878967444 

3. Индивидуална 

практика по 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Родопи 

с.Крумово 

Анелия Иванова 

Кметова 

08897183387 

4. Индивидуална 

практика по 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Родопи, 

с.Кадиево 

Атанас Христев 

Димов 

община Родопи 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

mailto:fazlova@abv.bg


първична 

медицинска 

помощ 

 0878122600 

5. Индивидуална 

практика по 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Родопи, 

с.Ягодово 

Божил Василев 

Тошев 

03104 2215 

6. Индивидуална 

практика по 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Родопи, 

с.Първенец, 

ул. „Гагарин” № 15, 

Поликлиника ет.1, 

каб.1 

Васил Тодоров 

Шишков 

0888565716 

7. Индивидуална 

практика по 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Родопи, 

с.Златитрап, 

с.Оризаре 

Георги Иванов 

Гамишев 

0888479702 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ „Пролет”  Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Община Родопи  

С. Ягодово, ул. Изгрев 

№ 20  

0882 898202 

cdg.prolet_yagodov

o@abv.bg 

2. ЦДГ 

„Еделвайс” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Община Родопи,  

С.Храбрино 

089675365 

3. ОДЗ „Родина” Деца от 3 месеца до 7 

години 

 Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

Община Родопи, 

С. Устина 

 03145/4356 

nadejda_klincheva

@abv.bg 

община Садово 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Индивидуана 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица  Извънболнична първична медицинска помощ гр.Садово, 

ул.Дружба № 47 

Цветка Иванова 

Климентова 

0888853158 

2. Индивидуална 

практика за 

медицинска 

първична 

помощ 

Деца и лица  Извънболнична първична медицинска помощ община Садово, 

С. Болярци, база- 

ДЕВЕТА 9, ет. 1, каб. 

3, 4 и 5; - филиал с. 

БОЯНЦИ, 

БУЗЛУДЖА 1, ет.1, 

каб. 1, 2, 3 и 4 

Николай 

Стефанов Димов  

03323/215 

03349/215 

 

3. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Садово, 

с. Поповица – база 

филиали с. Селци и с. 

Ахматово 

Мая Филева 

Тоскова 

0885907725 

 

4. Индивидуална 

практика за 

Дец и лица Извънболнична първична медицинска помощ община Садово, 

с. Чешнигирево 

Люба Георгиева 

Кирева 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца в риск и техните 

семейства 

Предоставяне на социални услуги за деца и 

семейства по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

30 Община Садово 

Садово, ул.” Кирил и 

Методий 2” 

Даниела 

Мандева – 

управител 

Тел:03118/2290 

0882384587 



първична 

медицинска 

помощ 

ул. „Найден Геров” 2 0898548206 

5. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр. Садово база ул.”-1-

ВА”№ 50, каб. 1, 6 и 7; 

филиали - с. Кочово, 

ул.”7-МА” № 2Б, ет. 1, 

каб. 5 и 6;  

с. Моминско, ул.”3-

ТА” №7, ет. 1, каб. 1 и 

2;  

Десислава 

Георгиева Кочева 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ „Звезда” Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Чешнигирово 03118/2780 

2. ЦДГ 

„Свобода” 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Катуница, ул. 

„Свобода” №13 

03117/2334 

dgsvobodaktsa@ab

v.bg  

3. ЦДГ „Първи 

юни” 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Болярци 03323/230 

4. ЦДГ 

„Детелина” 

Деца от до 7 години Възпитание и обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Кочево, ул 7 №6 03118/2445 

detelina_ko4evo19

58@abv.bg  

община Сопот 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Дневен център Деца с леки и тежки Предоставяне на социални услуги за деца с 30 Община Сопот Иванка Янчева  

mailto:dgsvobodaktsa@abv.bg
mailto:dgsvobodaktsa@abv.bg
mailto:detelina_ko4evo1958@abv.bg
mailto:detelina_ko4evo1958@abv.bg


Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Индивидуална 

практика – 

акушерство и 

гинекология 

Жени, бременни и 

родилки. 

Извънболнична специализирана консултативно – 

диагностична помощ. 

гр. Сопот 

ул. Трети март № 20 

ет.1 

Стефан Кирилов 

Атанасов 

0887775533 

2. Индивидуална 

практика – 

вътрешни 

болести 

Деца и лица  Извънболнична специализирана консултативно – 

диагностична помощ  

гр. Сопот 

ул. Софроний 

Врачански №  13 

Людмила Иванова 

Гоцева 

0887/508583  

03134/4353, 2033 

 

3. Индивидуална 

практика 

нервни болести 

Деца и лица  Извънболнична специализирана консултативно – 

диагностична помощ. 

гр. Сопот, 

 ул. Христо Ботев № 

27, ет.1 

Мима Ганчева 

Гладичева 

4. Индивидуална 

практика – 

Ортопедия и 

травматология 

Деца и лица Извънболничнаспециализирана медицинска помощ гр. Сопот, 

ул.Трети март № 20, 

ет.1 каб.1 и каб.2 

Красимир Дончев 

Колев 

0899938783 

5. Индивидуална 

практика - 

Хирургия 

Деца и лица Извънболнична специализирана медицинска помощ  гр.Сопот,  

ул.трети март №20, 

ет1,каб.11 и каб.12  

 

Коста Щерев 

Атанасов 

0888100068 

6. Индивидуална Деца и лица Извънболнична специализирана медицинска помощ гр.Сопот, Людмила Иванова 

за деца с 

увреждания  

увреждания и техните 

родители 

увреждания и семействата им по 

превенция, деинституционализация и 

реинтеграция. 

Сопот, ул.Маджаров 

№27 

- управител 

Тел:03134/8698

;0887357892 

2. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца в риск и техните 

семейства 

Предоставяне на социални услуги за деца в 

риск и  семействата им по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

30 Община Сопот 

Сопот, ул.Иван Вазов 

№53 

Донка Минчева 

– ръководител 

Тел.0331/8618; 

0893384790 



практика – 

Вътрешни 

болести и 

Кардиология 

ул.Софроний 

Врачански №13 

Гоцева 

03134/4353, 2033 

7. "РПС-2000-

Амбулатория 

за групова 

практика за 

първична 

медицинск 

практика" 

ООД 

Лица и деца  Специализирана медицинска помощ - клинична 

лаборатория , лаб. за образна диагностика, 

офталмологичта помощ , микробиологична лаборатория , 

рентгенологина мамография 

 

гр. Сопот  ул. Трети 

март №20, ет. 1, каб. 4, 

7, 10, 11, 13, 14, 18, 2 и  

с. Иганово ул. Георги 

Димитров № 25, ет. 1, 

каб. 6 и 2; 

 с. Бегунци,  ул.Хърва 

№ 21, ет. 1, каб. 1 и 2; 

с. Слатина, ул.12-та 

№12а, ет. 1, каб. 1 и 2; 

с. Христо Даново, ул. 

Първа № 16а, ет. 2, 

каб. 1 и 2;  

с. Клисура, ул.Стара 

Планина10, ет. 1, каб. 

1 и 2;  

с. ДОМЛЯН, ул.8-ма 

№10, ет. 1, каб. 1, 2 и 4 

Володя Кръстев 

Гюзлев 

0886861778 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ 

„Приказен 

свят” 

Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане, възпитаване, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

гр. Сопот, кв. „Сарая”, 

ул. „Баба Неделя” №27 

0885345145 

odz_sopot@abv.bg  

община Стамболийски 

Действащи социални услуги в общността за деца 

mailto:odz_sopot@abv.bg


Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. „Медицински 

Център I – 

Стамболийски

” - ЕООД 

Деца и лица   

Специализирана медицинска помощ - клинична 

лаборатория , лаб. за образна диагностика, 

офталмологичта помощ , микробиологична лаборатория , 

рентгенологина мамография 

 

гр. Стамболийски 

ул. „Дунав” №43 

управител Илия 

Кирилов Киряков 

0339/62297 

0887205919 

2. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр.Стамболийски, 

ул. „Дунав”№ 34, МЦ 

I, каб.2 

Атанас Илиев 

Бечев 

0888770589 

3. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр.Стамболийски, 

ул. „Дунав”№ 34, МЦ 

I, каб.8 

Венера Любенова 

Пашова 

0888969483 

4. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община 

Стамболийски, 

с.Ново Село 

ул. „Първа” № 34, ет. 

1, каб. 1, 4, 2 и 3 

Гаина Стоянова 

Коева 

03147 2315 

5. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ община 

Стамболийски, 

с. Куртово Конаре 

Здравко Иванов 

Църков 

0888654328 

Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



помощ 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ „Пролет” Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

С. Ново село 03147/515 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица  Извънболнична първична медицинска помощ с.Церетелево, 

с.Неделево, 

с. Любен 

Ахтар Мохамед 

Рухини 

088676243 

2. Индивидуална 

практика за 

първична 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр.Съединение, 

ул. „Ал. 

Стамболийски” 28, 

Верка Славчева 

Николова 

0318 23538 

община Съединение 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца в риск и техните 

семейства 

Предоставяне на социални услуги за деца в 

риск и  семействата им по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

20 Община Съединение 

гр.Съединение, 

пл.Съединение № 6 

Тел.0318/23921

; 

0897320540 

Дора Аврамска 

– координатро 

ЦОП 



медицинска 

помощ 

ет.2, каб.6 

3. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична  първична медицинска помощ гр. Съединение, 

Поликлиника ет 2, 

каб.7, 

с.Првище - филиал 

 

Георги Цветанов 

Маринчешки 

0889655305 

4. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ с. Царимир Йордан 

Симеонов 

Симеонов 

0878579728 

5. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ с. Голям Чардак, 

ул. „Христо Ботев” № 

6 

Надя Германова 

Хаджиева 

0885760556 

6. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр.Съединеие,  

ул.„Ал.Стамболийски” 

с. Голям Чардак, 

ул. „Христо Ботев” №6 

Никола Николов 

Лапков 

0899705009 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. ЦДГ „Осми 

март” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

Гр. Съединение, пл. 

„Съединение №4” 

0318/22135 

k.kabashka@abv.

bg  

2. ЦДГ 

„Светлина” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Царимир, ул. 

„Георги Димитров” 

№4 

0318/4-21-46 

mailto:k.kabashka@abv.bg
mailto:k.kabashka@abv.bg


3. ЦДГ „Авлига” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

С. Голям Чардак, ул. 

„Златан Узунов” №4 

0318/52-318 

mariailieva_80@

mail.bg  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. „Медицински 

Център I – 

Хисаря” – 

ЕООД 

Деца и лица Специализирана медицинска помощ - клинична 

лаборатория , лаб. за образна диагностика, 

офталмологичта помощ , микробиологична лаборатория , 

рентгенологина мамография 

 

с.Калояново 

ул.”Гладстон„ №12 

управител Иван 

Тонов Главчев 

0337/63750, 62773 

088625135 

2. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинск 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр. Хисаря 

ул. „Гладстон” № 12, 

ет.1, каб. 3 и 7 

Веселка Славкова 

Чалъкова 

0888733932 

3. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинск 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр.Хисаря, 

ул. „Гладстон” №12, 

ет.1, каб.12 

Мирослав Божков 

Павлов 

0897712395 

община Хисаря 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца в риск и техните 

семейства 

Предоставяне на социални услуги за деца в 

риск и  семействата им по превенция, 

деинституционализация и реинтеграция. 

40 Община – Хисаря 

Хисаря, 

ул.Аугуста№16 

Боряна Илиева 

– управител 

Тел;0337/62547 

088988618 

mailto:mariailieva_80@mail.bg
mailto:mariailieva_80@mail.bg


4. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинск 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ  с.Старосел 

ул. „Пионерска” №8 

Петко Николов 

Петков 

0878408845 

5. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинск 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ с. Красново, 

ул. „Първа” № 45, ет.1 

Радка Иванова 

Фитлекова 

0887279791 

6. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинск 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ с.Старо Железаре 

ул. „21-ва” № 37 

с. Паничери  

ул. „Георги Димитров” 

№ 87 

Станка Михайлова 

Мишина 

0887672529 

7. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинск 

помощ 

Деца и лица Извънболнична първична медицинска помощ гр.Хисаря, 

ул. „Гладстон” № 12, 

ет.1, каб. 14 и 15 

Тинка Павлова 

Дончева 

0885819404 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ „Мечо 

Пух” 

Деца от 3 месеца до 7 

години 

Отглеждане,възпитание, обучение и подготовка за 

училище съгласно държавно – нормативните изисквания 

гр. Хисаря, ул. Никола 

Вапцаров №22 

0337/621-84 

kgaidarska@abv.bg  

2. ЦДГ „Дъга” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

гр. Хисаря, ул „Елин 

Пелин” №7 

0337/62077 

3. ЦДГ 

„Пинокио” 

Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

гр. Хисаря, ул. 

„Тракия” №4 

0337/62041 

4. ЦДГ „Роза” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

с. Старо Железаре 03174/2279 

mailto:kgaidarska@abv.bg


5. ЦДГ „Слънце” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

с. Паничери 03173/2024 

6. ЦДГ „Чайка” Деца от 3 до 7 години възпитание, обучение и подготовка за училище съгласно 

държавно – нормативните изисквания 

с. Старосел 03176/2224 

област Перник 

община Перник 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Дневен център 

за деца с 

увреждания от 

3-18г. години – 

„Добро сърце” 

 

Деца с увреждания до 18г. 

различна степен на 

интелектуални 

затруднения и с 

разнородни специални 

потребности 

Консултиране, дневна и почасова грижа, 

рехабилитация, логопедична и 

и психологична помощ, информиране и 

обучение, специализирани  медицински 

грижи и социална работа. 

36 Община Перник 

 

гр. Перник, ул. „Нови 

Пазар” №17 

 

 

Валентина 

Ангелова - 

Директор 

 

076/602437 

2. Кризисен 

център за 

лица, 

пострадали от 

насилие  и 

жертви на 

трафик 

Жени и деца  жертви на 

насилие и трафик на хора. 

Психологически и юридически 

консултации за жени преживели насилие. 

Терапевтична работа с деца и младежи, 

жертви на насилие. превенция на 

насилието над жени и деца;  

ресоциализация и реинтеграция на жени и 

деца, пострадали от домашно насилие. 

8 по ДДД 

4 по проект 

Фондация „ПУЛС” и 

Община Перник 

 

 

Адрес - Не се 

съобщава 

Мирослав 

Наумов – 

Управител  

076/601010 

 

 

3. Центрър за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Деца и младежи със 

специфични потребности  

Медицинска и социална рехабилитация, 

консултации – социални, правни, здравни, 

психологически, трудотерапия; Умения за 

самостоятелност. 

40 Община Перник 

 

гр. Перник, ул.”Стара 

планина” №14 

Мария 

Василева - 

Директор 

 

076/690005 

4. Център за Семейства  и деца в риск Превенция; 60 Община Перник Генка Груева – 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. МБАЛ”Р.Анге

лова”Перник 

с 

1.Неонатологи

чно отделение 

 

 

 

2.Педиатрично 

отделение  

 

 

 

3.Акушеро/ -

гинекологично 

отделение/ със 

сектор 

родилен,патол

 

 

 

Новородени, 

 

 

 

 

Деца до 18г. 

 

 

 

 

бременни,родилки,ново

родени 

Лечебно-диагностична дейност 

1.Кардиопулмонална адаптация на новородените;  

Първа помощ на рисково новородените деца. 

 

 

 

2. Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 

18 години. 

 

 

3. Осъществява ранна и висококвалифицирана 

диагностика на нозологичните единици и адекватна 

лечебна дейност, първи грижи за новороденото. 

 

 

 

 

гр. Перник 

Ул.”Брезник”№2 

Д-р Иван 

Евлогиев - 

Директор 

 

076/688 210 

обществена 

подкрепа 

от 0 до 18г. 

 

Реинтеграция; 

Специализирана подкрепа ; 

Услуги за деинституционализация. 

 

 

 

гр. Перник,  

кв. “Калкас”,  

ул. “Захари Зограф” 

№61. 

Директор 

 

076/695005 

5. Приют   Деца от 5 до 18г. Осигуряване на подслон, храна, 

краткосрочно настаняване и грижи за 

бездомни и безпризорни деца. 

10 Община Перник 

 

гр. Перник,  

кв. “Калкас”,  

ул. “Захари Зограф” 

№61. 

Генка Груева – 

Директор 

 

076/695005 



огична 

бременност и 

гинекологичен

/ 

 

2. Специализира

на болница за 

долекуване, 

продължителн

о лечение и 

рехабилитация 

ЕООД 

гр.Перник- 

/СБДПЛР/ 

 Лечение и рехабилитация на лица с неврологични 

заболявания,болести на централната и периферната нервна 

система,болести на опорно-двигателния апарат. 

гр. Перник 

ул.”Протожерица”102 

д-р Йорданка 

Александрова – 

Управител 

 

 

3. ЕООД  

Диагностично-

консултативен 

център І 

Перник 

 

 специализирана консултативно-диагностична помощ - 

вътрешни болести, нервни болести, 

хирургия,ендокринология,кардиология,ортопедо-

травматология, пневмология и фтизиатрия, 

психиатрия,обни болести , КВБ , УТГБ АГ,физиотерапия, 

детски болести, кл.лаборатория 

гр. Перник 

ул.Брезник №2 

д-р Георги 

Богданов 

Драганов - 

Управител 

608776 

0898/244-976 

 

4. "МЕДИЦИНС

КИ ЦЕНТЪР - 

МЕДИКЪЛ 

АВИЕЙШЪН 

" ЕООД 

 Осъществяване на специализирана медицинска помощ по 

вътрешни болести,неврология и педиатрия 

гр. Перник 

Ул.”Владайско 

въстание”№2 

Д-р Веселинка 

Янкова – 

Управител 

0888 711 328 

 

5. МЕДИЦИНСК

И ЦЕНТЪР 

МЕДКОНСУЛ

Т-2011  ЕООД 

 

 Специализирана медицинска помощ по вътрешни 

болести,кардиология, очни,неврология,ортопедия и 

травматология, хирургия,ендокринология  , , КВБ, 

АГ,психиатрия, и кабинет по ултразвукова диагностика 

гр. Перник 

кв. Красно село 

УЛ.Св.св. Кирил и 

Методий” №8 

 

Д-р Анелия 

Любенова 

Стамболийска – 

Управител 

076 63 21 88  

 

6. МЕДИЦИНСК   Специализирана медицинска помощ по вътрешни гр. Перник Д-рАхинора 



И ЦЕНТЪР 

ЕВИТА ЕООД 

 

болести,кардиология, очни,неврология,ортопедия и 

травматология, хирургия,ендокринология  и кабинет по 

ултразвукова диагностика на коремни органи и 

ехокародиография 

Ул.”Юрий 

Гагарин”№1 

Тасева - Галева 

Управител 

 

7. ЕООД 

Медицински 

център-

Перник 

 

 Специализирана медицинска помощ - хирургия,детски 

болести, вътрешни болести, нервни болести, 

ревматология, ортопедия и травматология, психиатрия 

,ендоскопия, ретгенология , офталмология , клинична 

лаборатория , и лаборатория за клинична патология; 

гастроентерология,алергология  

гр. Перник 

ул.Брезник №2 

 

д-р Анжело 

Людмилов Панчев 

- Управител 

0889/841-725 

 

8. ЕООД 

Медицински 

център Света 

Магдалена 

 

 Специализирана медицинска помощ - клинична 

лаборатория , лаб. за образна диагностика, 

офталмологичта помощ , микробиологична лаборатория , 

рентгенологина мамография 

 

1. ул. Ю.Гагарин 

бл.3,вх.В ; 

2. ул. Ю.Гагарин 

кв.58; 

3.кв.Хр.Смирненски 

7/4; 

4. Дим. Благоев 30  

5. Радомир-.ул.Райко 

Даскалов 50 Кл. Лаб.я; 

д-р Магдалена 

Петрова Борисова-

Кръстева - 

Управител 

076 58 90 60;  

076 58 8600 

 

9. ЕООД " ЧЗЗ  

Медика- МЦ" 

 Специализирана медицинска помощ - Акушерство и 

гинекология, вбътрешни болести, нервни болести, 

хирургия, ревматология ,психиатрия 

гр. Перник 

кв.Хр.Смирненски 

бл.20 ет.ІІ, каб.5,6,7,9 

и регистратура 

д-р Николай 

Любомиров 

Радулов -

Управител 

10. ООД 

Медицински 

център 

Медимекс 

 

 Специализирана мед.помощ 

 

гр. Перник 

кв.Хр.Смирненски 

бл.20  

 

д-р Любка Тонева 

Тонева-Станкова-

Управител 

0889/223-242 

602511 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Детска За деца от 3м. до 3г. отглеждане,възпитание и обучение на деца от тримесечна  Община Перник Василка Хаджиева 



ясла“Мечо 

Пух“ 

до тригодишна възраст.  

гр.Перник 

Ул.“Силистра“№2 

 

- Директор 

Тел.076/60-71-51 

2. Детска ясла 

„Здравец“ 

За деца  от 3м.до 3г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 

до тригодишна възраст. 

Община перник 

 

гр. Пернику ул.. “Нови 

пазар“№1 

 

Силвия Темелкова 

– Директор 

Тел.076/60-66-24 

3. ОДЗ“Миньорч

е“ с яслени 

групи 

За деца от 10м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

ул. “Кракра“№40 

 

Даниела 

Захариева-

Директор 

Тел.076/60 31 12, 

0882480788 

4. Филиал към 

ОДЗ 

„Миньорче” 

За деца от 10м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

ул. “Кракра“№69 

Даниела 

Захариева-

Директор 

0882480788 

5. Филиал към 

ОДЗ 

„Миньорче” 

За деца от 10м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

ул. ”Вардар”№49 

Даниела 

Захариева-

Директор 

0882480788 

6. ОДЗ №4“Чуден 

свят” с яслени 

групи 

За деца  от 10м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Гр. Перник 

кв. “Мошино“ 

 

Галина Тонева- 

Директор 

Тел.076/673017 

0897 932123 

7. ОДЗ №9 

„Калина 

Малина“ 

За децаот 3г.  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна 

до седемгодишна възраст. 

гр. Перник 

ул.”Стара 

Загора”№25“ 

Михаела Ивайлова 

–Директор 

076/60 64 92 

60 68 95 

 

8. ОДЗ№9 А За децаот 3г.  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна гр. Перник Михаела Ивайлова 



„Калина 

Малина“/фили

ал на ОДЗ №9/ 

до седемгодишна възраст. кв. ”Твърди ливади” 

 

–Директор 

0878 356 405 

9. с.Дивотино/фи

лиал към ОДЗ 

№9 „Калина 

Малина“/ 

За децаот 3г.  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна 

до седемгодишна възраст. 

с. Дивотино  Михаела Ивайлова 

–Директор 

0878 356 405 

10. ОДЗ 

№11“Знаме на 

мира“ с яслени 

групи 

За деца от 10 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

седеммесечна до седемгодишна възраст. 

гр. Перник 

кв. “Изток“ 

ул. Лом“ №1 

 

Мая Илиева – 

Директор 

Тел.0885 656 118 

11. ОДЗ 

№12“Радост“ 

За деца от 10м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

седеммесечна до седемгодишна възраст. 

гр. Перник 

кв. Църква 

ул. “Д. Благоев“№153 

 

Лиляна Григорова 

– Директор 

Тел.076/690091 

12. ОДЗ 

№14“Славейче

“ 

За деца  от 10 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

ул. “Стара планина“ 

№89 

Мария 

Маджарска– 

Директор 

076/60 54 85  

13. ЦДГ №2 

„Родолюбче” 

За деца от 3 до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

Централен парк 

 

Ангелина Рикова 

– Директор 

0888650811 

14. ЦДГ №3 

„Пролетен 

цвят” 

За деца от 3  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

ул. ”Н.Чучулков” 

Силвия Асенова – 

Директор 

076/67 27 98  

 

15. ЦДГ 

с.Кладница/фи

лиал към ЦДГ 

№3/ 

За деца от 3  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

с. Кладница Силвия Асенова – 

Директор 

0879 401 247 



16. ЦДГ №5 „Вела 

Пеева”/ нова 

сграда и 

блок№4/ 

За деца от 3 до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

кв.”Тева” 

Нина Крумова – 

Директор 

076/66 00 78 

17. ЦДГ №6 

„Българче” с 

филиали 

За деца от 3  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

ул. ”Минск”№9 

ул. Рига №1 

Соня Запрова –

Директор 

076/67 25 12 

18. ОДГ”Пролет” 

№10 

За децаот 3  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

ул. ”Никола Козлев” 

№33 

Иванка Методиева 

– Директор 

60 59 55 

0879401243 

19. ОДГ”Пролет” 

№7 

За децаот 3  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

ул. ”Люлин”№39 

Иванка Методиева 

– Директор 

63 04 63 

0879401243 

20. ЦДГ №8 

„Изворче” 

За деца от 3  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

кв. ”Твърди 

ливади”№6 

Даринка Евтимова 

– Директор 

 

0895 580 346 

21. ЦДГ 

№15”Райна 

Княгиня” 

За деца  от 3 до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

гр. Перник 

ул. ”Георги 

Мамарчев”№9 

Лилия  

Владимирова – 

Директор 

076/60 67 53 

22. ОДЗ 

Батановци 

За деца от 10м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца   от 

десетмесечна до седемгодишна възраст 

Община Перник 

гр. Батановци 

ул. ”СВ.СВ.Кирил и 

Методий”№40 

Ани Паласкова – 

Директор 

0887257446 

23. ЦДГ 

с.Драгичево 

За деца от 3  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

Община Перник 

с. Драгичево 

ул.”Възраждане”66 

Румяна Павлова – 

Директор 

0879917392 

24. ЦДГ към 

ОУ”Отец 

За от 3деца до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

Община Перник 

с. Ярджиловци 

Албена Иванова – 

Директор 



Паисий”с.Ярд

жиловци 

ул. ”Партизан”№21 07719/2126 

25. ЦДГ 

„Кл.Охридски”

с.Рударци 

За деца от 3 до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

Община Перник 

с. Рударци 

ул. ”Хр.Смирненски” 

№4 

Маргарита 

Йорданова-

Директор 

07713/2231 

26. ЦДГ с.Студена 

/филиал към 

ОДЗ№12 

За деца от 3 до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

с. Студена 

ул. Христо Ботев” 

Лиляна 

Григорова-

Директор 

 

27. Ресурсен 

център-

/РЦПИОВДУС

ОП/  гр. 

Перник 

Деца над 3г. и ученици  

до 16г.  

подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на 

деца и ученици със специални образователни потребности 

 

гр. Перник 

кв. ”Христо 

Смирненски”бл.4 

Спаска Тонева – 

Директор 

076/60 71 81  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Амбулатория 

за 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

Деца до 18г. и 

възрастни 

първична медицинска помощ със специалност”Детски 

болести” 

 

гр. Брезник 

ул. Владо Радолавов 

29  

 

Д-р Вяра 

Тодорова 

0888/90-28-84 

 

община Брезник 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



помощ д-р 

Вяра Тодорова 

- ЕООД 

2. ЕООД-

Амбулатория 

за 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ д-р 

Валери 

Величков - 1 

Деца до 18г. и 

възрастни 

първична медицинска помощ Гр.Брезник 

ул.Владо Радолавов 29  

 

д-р Валери 

Величков 

Величков 

 

3. Амбулатория 

за 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца до 18г. и 

възрастни 

първична медицинска помощ Гр.Брезник 

ул.Владо Радолавов 29  

 

д-р Румен 

Георгиев Горанов  

0888/90-32-04 

 

4. ЕТ д-р Петър 

Гърков  - 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и възрастни първична медицинска помощ С.Ноевци д-р Петър 

Кирилов Гърков  

0888/95-22-34 

 

5. ЕТд-р Бисер 

Василев 

индивидуална 

практика за 

първична 

Деца и възрастни първична медицинска помощ С.Кошарево д-р Бисер Асенов 

Василев 

0888/360-638 

 



медицинска 

помощ 

6. ЕТ д-р 

Томислав 

Василев 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и възрастни първична медицинска помощ с.Режанци 

 

Д-р Томислав 

Василев Любенов 

0888/571-246 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Детска 

градина с 

яслена 

група“Брезица

“ с ресурсен 
учител 

Деца от 2 до 6г. 

Здрави деца, деца със 

специални потребности 

в семейна среда 

отглеждане, възпитание и обучение на деца от двегодишна  

до седемгодишна възраст 

Община Брезник  

 

гр. Брезник,ул.“Борис 

Антов“ 

Емилия Алексова 

–Директор 

 

07751/2144 

2. ЦДГ към ОУ 

„ХР.Смирненс

ки” 

За деца от 3  до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна  

до седемгодишна възраст 

с. Ноевци  Ирена Асенова – 

Директор 

07753/2229 

Действащи здравни услуги в общността за деца 

община Земен 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЕТ д-р 

Магдалена 

Иванова 

амбулатория 

за 

индивидуална 

първична 

медицинска 

практика 

Деца и възрастни първична медицинска помощ 

 

Гр.Земен 

 ул."Цал Асен "№11 ,  

 

Д-р Магдалена 

Иванова 

2. ЕТ д-р 

Антоанета 

Китова 

амбулатория 

за 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и възрастни първична медицинска помощ 

 

1.гр.Земен 

поликлиниката ; 

 2.с.Дивля 

 

Д-р Антоанета 

Китова 

0887/543-284 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. ОДЗ - Земен Деца  от 1г. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на децаот една     до 

седемгодишна възраст. 

Община Земен 

"ул. ""Любен 

Каравелов"" №2" 

Светлана Арсова – 

Директор 

07741/2279 

община Ковачевци 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ – д-р 

Георги 

Василев  

ЕООД 

Деца и възрастни първична медицинска помощ 

 

с.Калище   Д-р Василев 

0886/611-355 

 

2. ЕТ д-р 

Магдалена 

Иванова 

амбулатория 

за 

индивидуална 

първична 

медицинска 

практика 

Деца и възрастни първична медицинска помощ 

 

с.Ковачевци - СЗУ Д-р Магдалена 

Иванова 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ-с.Лобош Деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Община Ковачевци 

с. Лобош 

Мария Николова 

Милошова-

Директор 

0886 74 79 71 

услуга лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЕООД МЦ- 

Радомир 

 СМП - вътрешни болести, Нервни болести, хирургия, 

психиатрия ,АГ,детски болести, кардиология, 

офталмология ,УНГБ 

 

гр. Радомир 

ул. Райко Даскалов 50  

 

д-р Искра Иванова 

Гьошева - 

Управител 

0777/820 64 

0877 080 280 

 

2. ЕТ " Д-Р 

Миглена 

Любомирова –

амбулатория 

 осъществяване на специализирана медицинска помощ по 

педиатрия 

 

гр. Радомир 

ул. Райко Даскалов 50  

 

Д-Р Миглена 

Любомирова 

Миланова - 

Димова 

община Радомир 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

настаняване от 

семеен тип – 2 

броя. 

Деца от 3 до 14г. Резидентна грижа от семеен тип. 2броя по 12 

места 

Община Радомир 

 

С.Дрен ул.”Първа”27 

07726/2012 

 

Даниела 

Йорданова 

2. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца до 18г. и семейства в 

риск 

Превенция на изоставяне;  

Подкрепа на семейството при отглеждане 

на детето;  

Работа с деца и родители, завръщане в 

училище; 

 Консултации;   

Услуги за деинституционализация; 

Реинтеграция в семейството; 

40 SOS Детски селища 

 

Гр.Радомир 

Жк „НОЕ” - 4 

0777/80181 

 

Димитрина 

Димитрова - 

Ръководител 



за 

специализиран

а 

индивидуална 

медицинска 

помощ 

ПОМОЩ" 

0878 53 98 35;  

0887881745 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ” 8 МАРТ” Деца над 3г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна   

до седемгодишна възраст 

 

 

Община Радомир 

ул. ”Шар”№7 

Бистра Лозанова- 

Директор 

0777/ 8 21 77  

2. ЦДГ „Слънце” Деца над 3г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна   

до седемгодишна възраст 

Община Радомир 

ул. ”Сан Стефано” 

№2” 

Нели Сотирова 

Скримова-

Директор 

0777/80 392 

3. ОДЗ” 

Радомирче” 

Деца от 1г. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение на деца  от 

едногодишна  до седемгодишна възраст 

Община Радомир 

ул. ”Училищна”№11 

 Кичка Иванова 

Величкова – 

Директор 

0777/80 554 

община Трън 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

социална 

рехабилитация 

Възрастни хора и деца със 

специфични потребности 

Медицинска и социална рехабилитация; 

Консултации – социални, правни, здравни, 

психологически; 

20 Община Трън 

 

гр. Трън, 

07731/3046 

 

Цветелина 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЕТ д-р 

Павлина 

Костова – 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и възрастни първична медицинска помощ 

 

Гр.Трън 

ул.”Мосаловска” 23 

 

д-р Павлина 

Борисова Костова 

0887/201-496 

 

2. ЕТ д-р Лиляна 

Тодорова - 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

Деца и възрастни първична медицинска помощ 

 

Гр.Трън 

ул.”Мосаловска” 23 

 

Д-р Лиляна 

Тодорова 

0888/741-063 

 

3. Амбулатория Деца и възрастни първична медицинска помощ Гр.Трън Д-р Цветанка 

и интеграция 

за възрастни и 

деца 

Трудотерапия;  

Умения за самостоятелност. 

ул.”В.Левски”№18 

 

 

Василева 

2. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца в риск до 18г. и 

техните семейства 

 

Превенция от изоставяне, насилие и 

отпадане от училище, обучение в умения 

за самостоятелен живот и социална 

интеграция на деца от институции, 

консултиране и подкрепа на семейства в 

риск, консултиране и подкрепа на деца с 

противообществени прояви, обучение и 

подкрепа на приемни родители и 

осиновители. 

30 р.Трън- п.к. 2460 

 

Ул.«Ал.Стамболийски

» № 25 

 

07731/9272 и 

0889/040412 

 

Таня Иванова 



за 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ 

 ул.”Атанас Ботев” 14, 

СБАЛВБ - 2 етаж 

 

Ктойчева 

0887/041-013 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ”Ален 

мак” 

Деца от 10м. до 7 г. отглеждане, възпитание и обучение на деца от десет 

месечна   до седемгодишна възраст 

Община Трън 

ул. ”Христо Ботев” №9 

Розалина 

Борисова 

Гаврилова – 

Директор 

07731/2215 

област Монтана 

община Монтана 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Дневен център 

за деца и 

младежи с 

умствени 

увреждания 

Деца и младежи с 

умствени 

увреждания 

Рехабилитационни процедури;  

логотерапия;  

работа с психолог;  

арт-терапия;  

социална работа;  

сензорна стимулация;  

организиране на празнични и културни 

мероприятия;  

подготовка за интегрирано обучение в 

36 Община Монтана / гр. 

Монтана, 

ул. Ал. Батенберг 38 

Калинка 

Миронова  

096/307458 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Дневна детска 

ясла № 1 

“Мечо Пух” 

Деца от 3м. до 3г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 

до тригодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ул. “В. Левски” № 26 

Милена Венчева 

096 /305 659 

държавната училищна мрежа;  

подготовка за социално интегриране в 

обществото. 

2. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и семейства в риск Превенция от изоставяне, насилие и 

отпадане от училище, обучение в умения 

за самостоятелен живот и социална 

интеграция на деца от институции, 

консултиране и подкрепа на семейства в 

риск, консултиране и подкрепа на деца с 

противообществени прояви; обучение и 

подкрепа на приемни родители и 

осиновители. 

60 Община Монтана / гр. 

Монтана, ул. Извора 

30 

Тони Тодоров 

096/300 491 

3. Кризисен 

център 

Деца, жертви на трафик и 

насилие 

Предоставят се 24-часови услуги за деца и 

семейства в спешна нужда: 

психологическо консултиране; 

социално информиране; семейно 

консултиране; практическа подкрепа; 

изграждане на умения за самостоятелен 

живот; 

задоволяване на образователни, здравни и 

др. потребности. 

10 Община Монтана / Не 

се съобщава адрес. 

Тони Тодоров 

096/300 491 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

10 Община Монтана / гр. 

Монтана, ул. Ю. 

Венелин 15 

Мая 

Аспарухова 

096/300 443 



гр. Монтана 

2. Дневна детска 

ясла № 2  

“Палавници” 

гр. Монтана 

Деца от 3м. до 3г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 

до тригодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ж. к. „Пъстрина“ 

ул. “Д. Подвързачов” 

№ 6 

Графиня 

Михайлова 

096 /307 445 

3. Дневна детска 

ясла № 3 

“Маргаритка” 

гр. Монтана 

Деца от 3м. до 3г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 

до тригодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ул. “Агликина поляна” 

№ 1 

Йорданка 

Каменова 

096 /306 407 

4. Дневна детска 

ясла № 4 

“Веселушки” 

гр. Монтана 

Деца от 3м. до 3г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 

до тригодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ул. “Ал. Батенберг” 

№ 40 

Марияна 

Георгиева 

096/306 910 

5. ЦДГ № 1 

“Щастливо 

детство” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

бул. “Трети март” 

№138 

Мадлена 

Замфирова 

096/306 024 

6. ЦДГ № 1 

- филиал  

с. Доктор 

Йосифово 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Доктор Йосифово 

Мадлена 

Замфирова 

096/306 024 

7. ЦДГ № 1 

- филиал  

с. Славотин 

Деца  от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Славотин 

Мадлена 

Замфирова 

096/306 024 

8. ЦДГ № 2 

“Незабравка” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ул. “Юрий Венелин” 

№ 1 

Даниела 

Георгиева 

096/303 298 

9. ЦДГ № 3 

„Буратино” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ул. “Чавдар Войвода” 

Персияна Петкова 

096/300 505 



№ 1 

10. ЦДГ № 3 

- филиал  

с. Горно 

Церовене 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Горно Церовене 

Персияна Петкова 

096/300 505 

11. ЦДГ № 4  

“Калинка” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

бул. “Ал. Батенберг” 

№ 49 

Емилия Борисова 

096/303 296 

12. ЦДГ № 4  

- филиал  

с. Винище 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Винище 

Емилия Борисова 

096/303 296 

13. ЦДГ № 5 

„Дъга“ 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ж.к. “Пъстрина” 

Соня Ангелова 

096/306 466 

14.  ЦДГ № 5 

- филиал  

с. Стубел 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Стубел 

Соня Ангелова 

096/306 466 

15.  ЦДГ № 6  

“Слънце” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ул. “Хан Аспарух” 

№35 

Наталия 

Цветанова 

096/306 689 

16.  ЦДГ № 6  

- филиал  

с. Долно 

Белотинци 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Долно Белотинци 

Наталия 

Цветанова 

096/306 689 

17.  ЦДГ № 7  

“Приказен 

свят” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ж.к. “Младост” 1 

Виолета Горанова 

096/305 543 

18.  ЦДГ № 7  

- филиал  

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Смоляновци 

Виолета Горанова 

096/305 543 



с. Смоляновци 

19.  ЦДГ № 8  

“Пролет” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

кв. “Кошарник” 

Емилия Коцева 

096/307 283 

20.  ЦДГ № 8  

- филиал  

с. Безденица 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Безденица 

Емилия Коцева 

096/307 283 

21.  ЦДГ № 8  

- филиал  

с. Габровница 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Габровница 

Емилия Коцева 

096/307 283 

22.  ЦДГ № 9  

“Зора” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ул. “Панчо 

Владигеров” № 2 

Александра 

Захариева 

096/306 724 

23.  ЦДГ № 9  

- филиал  

с. Благово 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

с. Благово 

Александра 

Захариева 

096/306 724 

24.  ЦДГ № 10  

“Детелина” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ул. “Неофит Бозвели” 

№ 69 

Катя Генчева 

096/306 082 

25.  ЦДГ № 11 

“Изгрев" 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ул. “Кале” № 1 

Денка Велкова 

096/305 956 

26.  ЦДГ № 12 

“Здравец” 

гр. Монтана 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Монтана 

гр. Монтана 

ж.к. “Младост” 2 

Ирена Крумова 

096/305 035 

27. Ресурсен 

център 

/РЦПИОВДУС

ОП/   

гр. Монтана 

Деца над 3г. и ученици  

със специални  

образователни 

потребности 

Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на 

деца и ученици със специални образователни потребности 

гр. Монтана 

ул. „Неофит Бозвели“ 

22А 

Диана Божинова - 

директор 

096/306219 



 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1.  МБАЛ 

„Д-р Стамен 

Илиев” АД 

гр. Монтана 

 

1. Отделение 

по 

неонатология 

 

 

 

2. Отделение 

по педиатрия 

 

 

 

3. Отделение 

по акушерство 

и гинекология 

 

 

 

 

 

Новородени 

 

 

 

 

Деца до 18г. 

 

 

 

 

Бременни, родилки, 

новородени 

Лечебно-диагностична дейност 

 

 

 

 

1.Кардиопулмонална адаптация на новородените. Първа 

помощ и продължително лечение на рисково 

новородените деца. 

 

 

2. Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията за деца до 

18 години. 

 

 

3. Ранна и висококвалифицирана диагностика на 

нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото. 

МБАЛ 

„Д-р Стамен Илиев” 

АД 

гр. Монтана 

ул. „Сирма войвода" 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Цветан 

Тодоров  - 

управител 

096/305 150 

2. „О М Ц – 

Монтана” 

ЕООД  

гр. Монтана 

 Специализирана консултативно-диагностична помощ по 

детски болести, нервни болести, хирургия, вътрешни 

болести, кожни болести, пневмология и фтизиатрия, 

ушно-носно-гърлени болести, акушеро-гинекология и 

репродуктивна медицина, урология, психиатрия, клинична 

лаборатория. 

„О М Ц – Монтана” 

ЕООД 

гр. Монтана        

ул.”Цар Борис III” 

№ 11 

Д-р М. Миронов 

096/389-323 



3. Медицински 

център 

„Оптимус” 

ООД  

гр. Монтана 

 Специализирана консултативно-диагностична помощ по 

нервни болести,  кожни и венерически болести, акушеро-

гинекология и репродуктивна медицина, 

гастроентерология. 

Медицински център 

„Оптимус” ООД 

гр. Монтана        

ул.”Цар Борис III”  

№ 11 ет. 4 

Д-р Златка 

Митова  

096/389-320 

4. Медицински 

център „Астра 

– Медика” 

ООД  гр. 

Монтана 

 Специализирана консултативно-диагностична помощ по 

ендокринология и болести на обмяната, очни болести , 

нефрология, клинична хематология. 

Медицински център 

„Астра – Медика” 

ООД   

гр. Монтана      

ул.”Цар Борис III”  

№ 11 

Д-р Мариян 

Хралампиев 

096/389-333 

5. Медицински 

център 

“Полимед” 

ЕООД   

гр. Монтана 

 Специализирана консултативно-диагностична помощ по 

акушеро-гинекология и репродуктивни проблеми, 

ултразвукова диагностика. 

Медицински център 

“Полимед”  

гр. Монтана      

ул.”Цар Борис III”  

№ 22 ет. 2 

Д-р Захари 

Николов 

096/ 306 335 

6. „М Ц  Деница” 

ООД   

гр. Монтана 

 Специализирана консултативно-диагностична помощ по 

детски болести, нервни болести, хирургия, 

ендокринология, кардиология, вътрешни болести, кожни 

болести, пневмология и фтизиатрия,очни болести , ушно-

носно-гърлени болести, акушеро-гинекология и 

репродуктивни проблеми, ортопедия и травматология, 

нефрология, урология, психиатрия, клинична лаборатория. 

„М Ц  Деница” ООД  

гр. Монтана  

пл.”Алеко 

Константинов”  

№ 22 ет. 2 

Д-р Камелия 

Стоянова 

096/300 173 

7. Д-р Ваня 

Георгиева 

Специалист 

Детски болести 

Деца до 18г. Специализирана консултативно-диагностична помощ по 

детски болести. 

Индивидуална 

практика за 

специализирана 

медицинска помощ 

гр. Монтана 

ул. Цар Борис III , 

№11,  ет. 4, каб. 402 

Д-р Ваня 

Георгиева 

0886560651 

община Берковица 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Детска ясла 

гр. Берковица 

Деца от 3м. до 3г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 

до тригодишна възраст. 

Община Берковица 

гр. Берковица 

ул. „Берковска 

река“17-19 

Добринка Иванова 

0953/88034 

2. ЦДГ 

"Малина" 

гр. Берковица 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Берковица 

гр. Берковица 

ул. "Шабовица" 1 

Будинка 

Георгиева 

0953/88 238 

3. ЦДГ "Звънче" 

гр. Берковица 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Берковица 

гр. Берковица 

ул. "Добруджа" 24 

Павлина 

Георгиева 

0953/88 025 

4. ЦДГ 

"Пролетна 

дъга" 

гр. Берковица 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Берковица 

гр. Берковица 

ул. "Тинтява" 12 

Надя Кралева 

0953/88 023 

5. ЦДГ "Червена 

шапчица" 

с. Боровци 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Берковица 

с. Боровци 

ул. „Л. Каравелов“ 35 

Тоня Николова 

09529/2436 

6. ЦДГ 

с. Замфирово 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Берковица 

с. Замфирово 

Елена Илиева 

09521/20 27 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца  Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

15 Община Берковица / 

гр. Берковица, ул. 

Ашиклар 7 

Мадлена 

Борисова 

0953/80072 



ул. „Младен 

Ангелов“1 

7. ЦДГ 

"В.Левски" 

с. Бързия 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Берковица 

с. Бързия 

ул. „Изгрев“1 

Гинка Георгиева 

09523/2322 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. „МБАЛ-

Берковица” 

ЕООД 

гр. Берковица 

 

1.Отделение  

по детски 

болести 

 

2.Отделение  

по акушерство 

и гинекология 

 

 

 

 

 

Деца до 18г. 

 

 

Бременни, родилки, 

новородени 

Лечебно-диагностична дейност 

 

 

 

1.Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията за деца до 

18 години. 

 

2.Ранна диагностика на нозологичните единици и 

адекватна лечебна дейност, първи грижи за новороденото. 

„МБАЛ-Берковица” 

ЕООД 

гр. Берковица 

ул. „Александровска" 

№ 65 

Юлия Веселинова 

0953/88 013   

2. Медицински 

център 1 

ЕООД 

гр. Берковица 

 Специализирана консултативно-диагностична помощ по 

детски болести, нервни болести, хирургия, 

ендокринология и болести на обмяната, кардиология, 

вътрешни болести, очни болести , ушно-носно-гърлени 

болести, акушеро-гинекология и репродуктивна медицина. 

Медицински център 1 

ЕООД 

гр. Берковица 

ул. „Александровска”  

№ 65 

Д-р Малвина 

Павлова 

0953/88711 

 

3. Д-р Мария  

Георгиева 

Специалист 

Детски болести 

Деца до 18г. Специализирана консултативно-диагностична помощ по 

детски болести. 

Индивидуална 

практика за 

специализирана 

медицинска помощ 

гр. Берковица 

ул. „Александровска”  

№ 65 

Д-р Мария  

Георгиева 

0887681458 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ "Звънче" 

гр. 

Бойчиновци 

Деца от 10м. до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Община Бойчиновци 

гр. Бойчиновци 

ул. "Спартак" 1 

Зоя Георгиева 

09513/22 25 

2. ЦДГ "Щурче" 

с. Портитовци 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Бойчиновци 

с. Портитовци 

Виолета Лазарова 

09513/30 55 

3. ЦДГ "Зора" 

с. Мърчево 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Бойчиновци 

с. Мърчево 

Виолета 

Нисторова 

09518/261 

4. ЦДГ 

"Щастливо 

детство" 

с. Мадан 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Бойчиновци 

с. Мадан 

Красимира Коцева 

09515/377 

5. ЦДГ 

"Вълшебен 

свят" 

с. 

Владимирово 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Бойчиновци 

с. Владимирово 

Павлина Николова 

09514/325 

6. ОДЗ 

"Звездица" 

с. Лехчево 

Деца от 10м. до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Община Бойчиновци 

с. Лехчево 

Паолина 

Димитрова 

09516/21 33 

община Бойчиновци 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ – д-р 

Марсинела 

Любомирова 

Иванова 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Бойчиновци 

гр. Бойчиновци 

ул. „Н.Вапцаров“ 

Д-р Марсинела 

Любомирова 

Иванова 

0896 645946 

2. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ – д-р 

Виктория 

Димитрова 

Давидова 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Бойчиновци 

с. Мърчево 

Д-р Виктория 

Димитрова 

Давидова 

0886459162 

3. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ – д-р 

Иванка 

Стаменова 

Коцева 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Бойчиновци 

с. Владимирово 

Д-р  Иванка 

Стаменова 

Коцева 

09514 /282 

09514 /225 

4. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ – д-р 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Бойчиновци 

с. Громшин;  

с. Лехчево 

Д-р Станка 

Стефанова 

Лазарова 

09516 2065 

09516 2218 



Станка 

Стефанова 

Лазарова 

5. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ – д-р 

Георги 

Цветанов 

Георгиев 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

гр.Бойчиновци, 

с. Мадан, 

гр. Монтана  –  

кв. Кошарник,  

ул. Одрин 50 

 

 

Д-р Георги 

Цветанов 

Георгиев 

0889 710654  

0885 320234 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. ОДЗ "Синчец" 

гр. Брусарци 

Деца от 10м. до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Община Брусарци 

гр. Брусарци 

ул. „Стадиона“ 4 

Светлана Иванова 

09783/20 12 

2. ОДЗ "Синчец" 

- филиал  

с. Дондуково 

Деца от 10м. до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Община Брусарци 

с. Дондуково 

Светлана Иванова 

09783/20 12 

3. ЦДГ "Мечо 

Пух" 

с. Крива бара 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Брусарци 

с. Крива бара 

Зорница 

Найденова 

09783/24 39 

община Брусарци 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



4. ЦДГ 

"Детелина" 

с. Василовци 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Брусарци 

с. Василовци 

Ирина Велчева-

Еленкова 

09785/23 42 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ - д-р 

Лена 

Димитрова 

Василева 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Брусарци 

гр. Брусарци 

 

Д-р Лена 

Димитрова 

Василева 

0899947215 

2. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ - д-р 

Валентин 

Константинов 

Михайлов 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Брусарци 

гр. Брусарци 

 

Д-р Валентин 

Константинов 

Михайлов 

0878 700195 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 

община Вълчедръм 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ 

„Слънчице“ 

гр.Вълчедръм 

Деца от 10м. до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Община Вълчедръм 

гр.Вълчедръм 

ул. "Славянска" 

Анета Филипова 

09744/23 76 

2. ЦДГ 

„Патиланци“ 

гр.Вълчедръм 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Вълчедръм 

гр.Вълчедръм 

ул. "Самуил" 37A 

Румяна Главшина 

09744/34 05 

3. ЦДГ 

„Светулка“ 

с. Мокреш 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Вълчедръм 

с. Мокреш 

Боряна Савова 

09747/234 

4. ОДЗ 

„Калинка“ 

с. 

Септемврийци 

Деца от 10м. до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Община Вълчедръм 

с. Септемврийци 

Диана Борисова 

09740/234 

5. ЦДГ "Мечо 

Пух" 

с. Златия 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Вълчедръм 

с. Златия  

ул. "Суворов" 1 

Малина Иванова 

09725/223 

6. ЦДГ „Ян 

Бибиян“ 

с. Разград 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Вълчедръм 

с. Разград 

Татяна Кръстева 

09746/336 

7. ЦДГ 

"Щастливо 

Детство" 

с. Долни 

Цибър 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Вълчедръм 

с. Долни Цибър 

Мая Димитрова 

09741/288  

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Д-р Любомир 

Григоров 

Киров 

Деца до 18г. Консултативно - диагностична помощ по детски болести и 

детска кардиология 

 

Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Вълчедръм 

Д-р Любомир 

Григоров Киров 

0888918625 



Специалност - 

Детски 

болести, 

Детска 

кардиология  

 

 

с. Долни Цибър 09741/321 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. ОДЗ "Слънце" 

гр.  Вършец 

Деца от 10м. до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Община Вършец 

гр.  Вършец 

ул. "Д-р Е. 

Теодосиева" 

Диана Спасова 

09527/21 36 

2. ЦДГ "Звънче" 

гр.  Вършец 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Вършец 

гр.  Вършец 

кв. "Заножене" 

Антоанета 

Алексиева 

09527/23 36 

3. ЦДГ  

    с. Долно 

Озирово 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Вършец 

с. Долно Озирово 

Иванка Драганова 

09525/222 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Специализира

на болница за 

Болни  в подостър и 

хроничен стадий на 

Комплексна рехабилитация на пациенти със  заболявания 

на централната нервна система, периферната нервна 

гр. Вършец  

Паркова зона 

доц. д-р Антон 

Савов  

община Вършец 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



рехабилитация  

„Национален 

комплекс” 

ЕАД  филиал 

„Свети Мина”  

гр.  Вършец 

 

заболяването. система, опорно- двигателния апарат, обмяната на 

веществата и кожата. 

09527/22 58 

2. Медицински 

център ЕООД  

гр. Вършец 

 Специализирана медицинска помощ по ортопедия и 

травматология, физикална и рехабилитационна медицина, 

ушно-носно-гърлени болести. 

Медицински център 

ЕООД   

гр. Вършец 

ул.”България” № 2 

Д-р Стела 

Атанасова 

09527/21 13   

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. ЦДГ 

"Детелина" 

с. Георги 

Дамяново 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Георги 

Дамяново  

с. Георги Дамяново 

Румяна Георгиева 

09551/277 

Действащи здравни услуги в общността за деца 

община Георги Дамяново 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца 7-14 г. Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

15 Община Георги 

Дамяново /с. Гаврил 

Геново, 

ул. Седемнадесета 37а 

Таня Иванова 

0884542633 



Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Д-р Елена 

Благоева 

Симеонова – 

Момчеджиков

а 

Специалност - 

Детски болести 

Деца до 18г. Консултативно - диагностична помощ по детски болести. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Георги 

Дамяново  

с. Гаврил Геново 

Д-р Елена 

Благоева 

Симеонова – 

Момчеджикова 

0885906743 

09558 /282 

община Лом 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

9 Община Лом / гр. Лом, 

ул. Цар Симеон 36А 

Виолета 

Германова 

0971/60326 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца Осигуряване на сигурна и безопасна 

близка до семейната среда на живот, 

задоволяване на базовите потребности от 

храна и облекло предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие. 

12 Община Лом / гр. Лом, 

ул. Шести септември 1 

Катя 

Парашкевова 

0878351471 

3. Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Деца и възрастни хора с 

увреждания 

Предоставяне на социални услуги, 

свързани с извършване на рехабилитация, 

социално-правни консултации, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми 

за социално включване на деца и възрастни 

с увреждания.  

Те включват: 

60 Община Лом / гр. Лом, 

ул. Кирил Петров 1 

Росен Русинов 

0971/65595 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Детска ясла № 

1 

гр. Лом 

 

Деца от 3м. до 3г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 

до тригодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. „Филип Тотю“14А 

Галина Георгиева 

0971/60124 

2. Детска ясла № 

2 

гр. Лом 

Деца от 3м. до 3г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 

до тригодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. "Н. Бозвели" 28 

Галина Георгиева 

0971/60124 

3. Детска ясла № 

3 

гр. Лом 

Деца от 3м. до 3г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 

до тригодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. „6-ти септември“1 

Галина Георгиева 

0971/60124 

4. ЦДГ № 1 

"Снежанка" 

гр. Лом 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. "Дунавска" 69 

Цецка Петкова 

0971/66 384 

5. ЦДГ № 2 

"Червената 

шапчица" 

гр. Лом 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. "Н. Бозвели" 30 

Зоя Теодосиева 

0971/66 508 

6. ЦДГ № 3 

"Звездица" 

гр. Лом 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. "Цар Асен" 13 

Тодорка Василева 

0971/66386 

7. ЦДГ № 6 

"В. Пишурка" 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

Марияна Иванова 

0971/66 387 

двигателна рехабилитация; 

логопедична рехабилитация; 

психологична рехабилитация; 

социална рехабилитация; 

трудотерапия; 

музикална терапия. 



гр. Лом кв."Момин брод" 

8. ЦДГ № 6 

- филиал  

с. Сталийска 

махала 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

с. Сталийска махала 

Марияна Иванова 

0971/66 387 

9. ЦДГ № 7 

"Калинка" 

гр. Лом 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. "Пристанищна" 13 

Евелина Петрова 

0971/66 722 

10. ЦДГ № 9 

"Светулка" 

гр. Лом 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. "Д-р Басанович" 1 

Даниела Якова 

0971/66 389 

11. ЦДГ № 12 

"Звънче" 

гр. Лом 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. "Славянска" 69 

Анжела Борисова 

0971/66 391 

12. ЦДГ № 13 

"Детски свят" 

гр. Лом 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

ул. "6 септември" 1 

Соня Дамянова 

0971/66 335 

13.  ЦДГ №14 

"Пчелица" 

гр. Лом 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

гр. Лом 

кв. "Младеново" 

Лилия Димитрова 

0971/66 393 

14.  ЦДГ 

"Малечко 

палечко" 

с. Замфир 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

с. Замфир 

Цеца Георгиева 

09726/223 

15. ЦДГ 

"Здравец“ 

с. Ковачица 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Лом 

с. Ковачица 

Веселка Ненова-

Петрова 

09720/270 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. МБАЛ   Лечебно-диагностична дейност МБАЛ  Д-р Георги Савков 



„Свети 

Николай 

Чудотворец 

ЕООД” гр.Лом 

 

1. Отделение 

по детски 

болести  

 

 

2. Отделение 

по акушерство 

и гинекология 

 

 

 

 

Деца до 18г. 

 

 

 

Бременни, родилки, 

новородени 

 

 

 

 

1.Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от всички профили на педиатрията за деца до 

18 години. 

 

2.Ранна и висококвалифицирана диагностика на 

нозологичните единици и адекватна лечебна дейност, 

първи грижи за новороденото. 

 

 

„Свети Николай 

Чудотворец ЕООД”  

гр. Лом 

ул. „Т. Каблешков" 2 

0971/6 00 65  

2. Диагностично-

консултативен 

център 1ЕООД 

гр. Лом 

 Специализирани медицински дейности по 

специалностите: педиатрия,  кардиология, вътрешни 

болести, дерматовенерология, неврология, хирургия, 

отоларингология, офталмология, ендокринология, 

акушеро-гинекология, психиатрия, анестезиология и 

реанимация, рентгенология, физиотерапия и 

рехабилитация, клинична лаборатория. 

Диагностично-

консултативен 

център1ЕООД  

гр. Лом 

ул.”Т. Каблешков”№ 2 

Д-р Георги Савков 

0971/6 00 51 

3. Медицински 

център 

“Хипократ – 

53” ООД  

 гр. Лом 

 Специализирана консултативно-диагностична помощ по 

детски болести, нервни болести, хирургия, 

ендокринология, кардиология, вътрешни болести, 

ортопедо-травматология, пневмология и фтизиатрия,очни 

болести , акушеро-гинекология, урология, клинична 

лаборатория, рентген. 

 

 

 

 

 

Медицински център 

“Хипократ – 53” ООД 

гр. Лом 

ул.”Пролет” № 10 

Д-р Елка 

Дафинкичева 

0971/66 911 

4. Медицински  Специализирана консултативно-диагностична помощ по Медицински център Д-р Николай 



център 

„Здраве”  

ЕООД  

гр. Лом 

детски болести, нервни болести, хирургия, 

ендокринология, кардиология, вътрешни болести, 

пневмология и фтизиатрия,очни болести , акушеро-

гинекология и репродуктивни проблеми, урология, 

психиатрия. 

„Здраве”  ЕООД 

гр. Лом 

ул.”Т. Каблешков”№ 2 

Жиков 

0971/6 00 65 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. ОДЗ 

"Слънчева 

дъга" 

с. Медковец 

Деца от 10м. до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Община Медковец 

с. Медковец 

ул. "Иван Кулин" 35 

Адриана Славчева 

09727/22 82 

2. ОДЗ "Щурче" 

с. Расово 

Деца от 10м. до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

десетмесечна до седемгодишна възраст. 

Община Медковец 

с. Расово 

Зоя Маринова 

09729/2799 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Д-р Стоянка 

Микова 

Данова 

Специалност - 

Детски болести 

Деца до 18г. Специализирана консултативно -диагностична помощ по 

детски болести. 

Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Медковец 

с. Медковец 

с. Смирненски 

Д-р Стоянка 

Микова Данова 

0885 420521 

09727 /2114 

община Медковец 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ 

гр. Чипровци 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Чипровци 

гр. Чипровци 

ул. "23-ти септември" 

№ 28 

Елена Минчева 

09554/21 11 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Д-р Калинка 

Благоева 

Гогова 

Специалност - 

Детски 

болести, Обща 

медицина 

Деца до 18г. Консултативно - диагностична помощ по детски болести. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Чипровци 

гр. Чипровци 

ул. П. Парчевич 18  

бл. Деяна ,ет.1, ап.2 

Д-р Калинка 

Благоева 

Гогова 

0887 734798 

община Чипровци 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

община Якимово 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ 

„Слънчице“ 

с. Якимово 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна до седемгодишна възраст. 

Община Якимово 

с. Якимово 

Клавдия Илиева 

09742/21 09 

2. ЦДГ 

„Слънчице“ 

- филиал  

с. Долно 

Церовене 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Якимово 

с. Долно Церовене 

Клавдия Илиева 

09742/21 09 

3. ЦДГ 

„Слънчице“ 

- филиал  

с. Дългоделци 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Якимово 

с. Дългоделци 

Клавдия Илиева 

09742/21 09 

4. ЦДГ 

„Слънчице“ 

- филиал  

с. Комощица 

Деца от 3 до 7г. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 

тригодишна  до седемгодишна възраст. 

Община Якимово 

с. Комощица 

Клавдия Илиева 

09742/21 09 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ - д-р 

Веско Василев 

Райновски 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Якимово 

с. Комощица 

 

 

Д-р Веско Василев 

Райновски 

0887582526 

2. Индивидуална Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална Д-р Юлиян 

Няма налични социални услуги. 



практика за 

първична 

медицинска 

помощ - д-р 

Юлиян 

Борисов 

Мавров 

практика за ПМП 

Община Якимово 

с. Якимово 

ул. „Комсомолска „8 

 

 

Борисов Мавров 

09742 /2329 

3. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ - д-р 

Стилиян 

Младенов 

Кирилов 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Якимово 

с. Долно Церовене 

ул. „Г. Кирков“ 3 

 

Д-р Стилиян 

Младенов 

Кирилов 

0888899357 

4. Индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ - д-р 

Димитър 

Драгомиров 

Дойчинов 

Деца и възрастни Първична медицинска помощ. Индивидуална 

практика за ПМП 

Община Якимово 

с. Дългоделци 

 

 

Д-р Димитър 

Драгомиров 

Дойчинов 

0885394783 

област Габрово 

община Габрово 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 



1. Дневен център 

за деца и 

младежи с 

увреждания 

Деца с двигателни, 

зрителни, ментални 

и множествени 

увреждания и техните 

семейства 

Превенция на изоставянето 

Консултиране, дневна,грижа, 

рехабилитация, логопедична и 

психологична помощ, информиране и 

обучение, специализирани  медицински 

грижи. 

20 места Фондация „Грижи за 

деца с 

увреждания“ 

гр. Габрово, 

ул. Никола 

Балканеца 24 

066/882040 

gddp@abv.bg 

Светла 

Григорова 

066 -882040 

Фондация 

„Грижи за деца 

с 

увреждания“ 

2. Звено „Майка 

и бебе“ 

Бременни жени в 

последните месеци, 

майки с деца до 3 г., 

които има риск да 

изоставят децата си 

Превенция на изоставяне на деца (0 до 3 

год.). Временно настаняване до 6 м. на 

бременни и майки в риск да изоставят 

децата си, насърчава родителската 

привързаност, подпомага млади майки чрез 

социално, психологическо и юридическо 

консултиране и подкрепа. 

6 (шест)  

места 

Община Габрово 

гр. Габрово, 

ул. Ивайло 13, ет. 2 

066/805770 

zmb_gabrovo@abv.bg 

Поля Цветкова 

066 -805770 

3. Център за 

обществена 

подкрепа - гр. 

Габрово 

Деца от 0 до 18 г. жертва 

на насилие 

или злоупотреба; деца и 

младежи от 

специализирани 

институции и напус- 

кащи от специализирани 

институции; 

кандидати или одобрени 

приемни се- 

мейства; кандидати или 

вече одобрени 

осиновители 

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. 

20 

потребителя 

Община Габрово 

пл. Възраждане 3 

066/809818 

dcsir@abv.bg 

Светла 

Андреева 

066-809818 

4. Център за 

обществена 

подкрепа 

„ИМКА“ 

Деца и младежи в риск, 

родители 

на деца в риск, кандидати 

за прием- 

Превенция на изоставянето, превенция на 

насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на 

деца, обучение в умения на самостоятелен 

25 

потребителя 

Сдружение „ИМКА“ 

гр. Габрово, 

ул. Тимок 2 

тел 066/805419 

Антоанета 

Янкабакова 

066-805419 



ни родители или 

утвърдени приемни 

семейства; семейства в 

процес на 

осиновяване, 

осиновители; работещите 

в социалните домове 

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. 

yankabakova@abv.bg 

5. „Център за 

обществена 

подкрепа“ 

при Сдружение 

SOS „Детски 

селища“ 

България 

Деца в риск и техните 

семейства; 

самотни родители; 

многодетни 

семейства; кандидат-

осиновители; 

приемни семейства 

Сдружение SOS Детски 

селища 

30% - дарение 

70% - SOS Киндердорф 

интернационал 

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. 

110 деца Сдружение SOS 

„Детски селища“ 

гр. Габрово, 

ул. РайчоКаролев 2, 

ет. 3, каб. 39 

066/860038 

cfs_gabrovo@sosbg. org 

Мариана 

Рачева 

066-860038 

6. Център за 

социална 

рехабилитация 

и 

Интеграция 

„КЕЛЕР“ 

Деца, с нарушения от 

аутистичния 

спектър 

Намаляване на социалната изолация и 

адаптация в общността на децата с 

проблеми от аутистичния спектър; 

подпомагане социалната интеграция на 

деца – аутисти; получаване на подкрепа от 

специалисти за близките и семействата на 

децата. 

20 

потребителя 

Община Габрово  

гр. Габрово, 

ул. Ивайло 13 

066/877 999 

csri_autist_gb@abv.bg 

Ралица 

Пейкова 

066/877 999 

7. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца и младежи, 

напускащи специали- 

зирана институция, на 

възраст от 15 

до 18 г. или до 

завършване на средно 

Подготовка на младежи от ДДЛРГ за 

самостоятелен начин на живот. 

5 места Община Габрово  

гр. Габрово, 

ул. Чардафон 12, 

ет. 9, ап. 24 

  

Христо Гичев 



Действащи здравни услуги в общността за деца 

образование, но не повече 

от 20 г 

8. Наблюдавано 

жилище 

Деца и младежи (18-22 

години), напускащи 

специализирани 

институции 

Оказване на подкрепа в процеса на преход 

към независим живот на млади хора, които 

напускат специализирана институция, 

преходно жилище или защитено жилище и 

им предстои да водят независим начин на 

живот. 

8 места Фондация за социална 

промяна и включване 

София, с.Поповци, 

общ.Габрово 

Румен Попов 

0899902835 

9. Общински 

съвет по 

наркотични 

вещества и 

ПИЦ 

Ученици; учители; 

педагогически съветници; 

медицински специалисти; 

родители; деца и млади 

хора, употребяващи 

наркотични вещества. 

Работа  по мултимодулна програма за 

превенция употребата на наркотици в 

училищата с различни целеви групи – 

ученици, учители, педагогически 

съветници, медицински специалисти и 

родители. 

 Община Габрово 

гр. Габрово пл. 

„Възраждане“ №3 

Габриела 

Йосифова 

066-809818 

10. Проект „И аз 

имам 

семейство“ 

Кандидати за приемни 

родители, приемни 

семейства, семейства на 

роднини и близки; 

•Деца от общността, в 

риск от изоставяне и 

техните семейства,  в това 

число и семейства на 

техни близки и роднини; 

•Деца, настанени в 

специализирани 

институции; 

•Деца, настанени в 

приемни семейства; 

•Деца, настанени при 

близки и роднини 

Предоставяне на социалната услуга 

«Приемна грижа» 

•Разширяване възможностите за развитие 

на приемната грижа, чрез увеличаване 

броят на приемните семейства и 

желаещите да предоставят тази социална 

услуга в национален мащаб; 

•Създаване на условия за намаляване на 

бедността чрез осигуряване на заетост като 

приемни родители на безработни лица; 

•Децентрализиране на услугата „Приемна 

грижа” и разгръщането й на общинско 

ниво,  като инструмент за превенция 

настаняването в специализирана 

институция на децата от целевите групи 

и/или тяхната деинституционализация. 

 Община Габрово 

Гр. Габрово пл. 

„Възраждане“ №3 

Пламен Колев 

066-818-399;  

066-818-442 



Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. МБАЛ „д-р Тота 

Венкова” АД 

Габрово 

 

 

Педиатрично 

отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неонатологично 

отделение 

 

 

 

Отделение по 

акушерство и 

гинекология 

Деца и 

възрастни 

Осъществяват се следните дейности:  

1.диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не 

може да се постигне в условията на извънболнична помощ; 

2. родилна помощ; 

3. рехабилитация; 

4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по 

дентална медицина от други лечебни заведения; 

4а. трансплантация на органи, тъкани и клетка; 

4б. вземане, съхраняване ,снабдяване с кръв и кръвни съставки, 

трансфузионен надзор; 

4в. диспансеризация; 

5. медико-козметични услуги; 

6. клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура 

съгласно действащото в страната законодателство; 

7. учебна и научна дейност 

по следните медицински специалности: 

1. Вътрешни болести 

2. Кардиология 

3. Ревматология 

4. Пневмология и фтизиятрия 

5. Гастроентерология 

6. Клинична токсикология  

7. Ендокринология и болести на обмяната 

8. Инфекциозни болести 

9. Медицинска онкология и Химиотерапия 

10. Нефрология и диализно лечение 

12. Педиатрия 

13. Неонатология 

14. Нервни болести  

15. КВБ 

Адрес; Габрово, ул. "д-

р Илиев - детския" 1 

Изпълнителен 

директор - 

д-р Нели Савчева 

тел.             

+359(0)66 800 243      

; 800 253  

факс +359(0)66 

804 424 

 e-mail: 

mbalgab@gmail.co

m 

 

http://mbalgabrovo.

com/ 



16. Урология 

17. Ортопедия и травматология 

18. Хирургия 

19. Гръдна хирургия 

20. Съдова хирургия 

21. Неврохирургия 

22. Детска хирургия 

23. Пластично-възстановителна и естетична хирургия  

24. Очни болести 

25. Ушно-носно-гърлени болести  

26. Акушерство и гинекология  

27. Анестезия и интензивно лечение 

28. Физикална и рехабилитационна медицина 

29. Клинична лаборатория 

30. Микробиология 

31. Трансфузионна хематология 

32. Образна диагностика 

33. Клинична патология 

34. Съдебна медицина 

35. Нуклеарна медицина 

35. Спешна медицина 

2. ЦСМП Габрово 

 

с филиали в:  

 

- община 

Дряново 

 

- община 

Севлиево 

 

- община  

Деца и 

възрастни 

 Извършва следните дейности за диагностика и лечение на спешни 

състояния: 

• Оказване на квалифицирана медицинска помощ на внезапно 

заболели в дома и пострадали лица на местопроизшествието, както 

и такива при които не може да се прецени тежестта на състоянието. 

• Провеждане на необходимия обем спешни, диагностични 

изследвания. 

• Провеждане на необходимите лечебни и специфични 

реанимационни дейности до настаняване на пациента в лечебно 

заведение. 

• Осигуряване на клинично и инструментално наблюдение на 

Адрес: Габрово, ул. "д-

р Илиев-детския" 1 

Директор 

д-р Георги 

Шандурков 

тел.              

066/802 150       

факс: 066/805 045 

Филиал Севлиево 

Севлиево, ул. 

"Стефан Пешев" 

147 

тел.:             0675/3 



Трявна пациента до хоспитализация (СО/СС). 

• Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

• Осигуряване на специализиран транспорт за пациенти нуждаещи 

се от спешна медицинска помощ. 

• Осигуряване на транспорт за спешно болни с показания за 

транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения. 

• Осигуряване на специализиран транспорт на кръв, кръвни 

продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура 

между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска 

помощ/Наредба №25/. 

 

• Осигуряване на транспорт на лица с данни за психично 

разстройство, които представляват опасност за себе си и околните. 

• Вземане на кръвни проби при употреба на алкохол и други 

упойващи вещества от водачи на МПС и транспорт до РДВР. 

• Превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска 

експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно 

заведение, в случаите на инцидентно настъпила смърт на 

обществени места. 

01 10       

Филиал Дряново 

Дряново, 

ул."Шипка" 164 

тел.:             0676/7 

20 68       

Филиал Трявна  

Трявна, ул. 

"Лясков дял" 1 

тел.:             0677/6 

21 50       

3. СБАЛББ 

Габрово 

Деца и 

възрастни 

- диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания, когато 

лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична 

помощ; 

- диагностично - лечебни дейности и научноизследователска работа 

по прилагане на съвременни медицински технологии при болни с 

активна туберкулоза с мултилекарствена резистентност; 

- диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по 

дентална медицина от други лечебни заведения; 

- специализирана извънболнична пневмофтизиатрична помощ, 

наблюдение и диспансеризация на хронично болни и застрашени от 

заболяване лица; 

- профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; 

Адрес: Габрово, ул. "д-

р К. Въгленов" 1 

Управител 

 

д-р Антония 

Колева 

 

тел.              

066/878 670      ; 

878 941 

 

  

 

факс 066/878 672 



- мерки за укрепване и опазване на здравето; 

- следдипломно обучение на медицински специалисти; 

- научна дейност; 

- клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, 

съгласно действащото в страната законодателство. 

 

e-mail: 

tub_gabrovo@abv.

bg 

4. Диагностично 

консултативен 

център - 1 

Габрово ЕООД 

Деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по : 

ортопедо-травматологични болест, хирургия, гръдна хирургия, 

неврохирургия, УНГ, ВБ, гастроентеролог, нервни болести, 

психиатрия, акушерство и гинекология, детски болести, очни 

болести, урология, КВБ, кардиология, ендокринология и болести на 

обмяната, инфекциозни болести, пневмология и фтизиатрия, 

физикална и рехабилитационна медицина, клинична патология, 

нефрология, медицинска онкология, образна диагностика, клинична 

лаборатория 

База 1 бул."Трети 

март" 3 

 

  

База2 ул."Хр. 

Смирненски” 35 

 066/813390;  

 

 066/814311       

5. МЦ "Апогей -

Ангелов и сие" 

Деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по: ВБ, 

гастроентеролог, хирургия, нервни болести, ендокринология и 

болести на обмяната, кардиология. 

"Ивайло" 1 066/876424       

 

6. Болничен 

медицински 

център ЕООД 

Деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по: 

ортопедо-травматологични болест, неврология, хирургия, съдова 

хирургия, хирургична онкология, УНГ, ВБ,  нефрология, онкология, 

детски болести, КВБ, Акушерство и гинекология, кардиология, 

ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, 

клинична алергология, гастроентерология, образна диагностика 

"Брянска" 1 066/807212       

 

 

7. МЦ"Свети Иван 

Рилски" ЕООД 

Деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по ортопедия 

и травматология, неврология, хирургия, ендокринология и болести 

на обмяната, кардиология, Акушерство и гинекология, 

гастроентеролог. 

"Р. Каролев" 2 066/803343       

 

 

8. МЦ " МЕДБИО 

ПЛЮС " АД 

Деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по:  ВБ, 

Физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория 

"Станционна " 14 066/817427       

 

 

9. "Медицински 

център - ДКЦ - 

Деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по ВБ, 

Детски болести, Физикална и рехабилитационна медицина, УНГ, 

"Чумерна" 15 066/866000       

 



СИАС" ЕООД психиатрия  

10. ЕТ "Д-р Дарина 

Църова - 

ИППМП"     

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести "Йосиф Соколски " 23 Д-р Дарина 

Църова 

тел. 066 861022 

11. ЕТ "Д-р Даниела 

Стефанова - 

ИППМП"    

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести "Трети март" 3, к-т 41 Д-р Даниела 

Стефанова 

тел. 813-367 

 

12. ЕТ "Д-р 

Борисова - 

Еленка 

Борисова - 

ИППМП"    

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести "РаичоКаролев " 2, к-т 

3 

Д-р Борисова тел. 

066/803343  

 

13. ЕТ "Д-р 

Марианка 

Димитрова - 

ИППМП"    

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести "Хр. Смирненски" 35, 

к-т 54; 

тел. 814-309; E-

mail: drmtdimitrova

@gmail.com 

 

14. ЕТ "Д-р Бянова 

- Маргарита 

Балинска - 

ИППМП"    

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести "Трети март" 3, к-т 18 Д-р Бянова  

тел. 066813-366 

15. ЕТ "Д-р Илиева 

- Донка 

Стоянова - 

ИППМП"    

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести "Хр. Смирненски" 35, 

к-т 71 

Д-р Илиева  

тел. 988 879; E-

mail: dr.donka.iliev

a@gmail.com 

 

16. ЕТ "Д-р Косева - 

Велина Косева - 

ИППМП"   "Хр. 

Смирненски" 35, 

к-т 44; тел. 814-

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести "   "Хр. Смирненски" 

35, к-т 44; 

Д-р Косева 

тел. 814-320; E-

mail: v_koseva@gp

.gabrovo.com 

mailto:drmtdimitrova@gmail.com
mailto:drmtdimitrova@gmail.com


320  

17. ЕТ "Д-р 

Магдалина 

Ковачева - 

ИППМП"    

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести "Трети mарт" 3,  к-т 

37,  

с.  Враниловци; 

Д-р Магдалина 

Ковачева тел. 813-

379 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

Детски ясли 

1. Детска ясла № 

8 "Първи 

юни" 

6м. до 3г.в. Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

добре развити деца. 

   

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

гр.Габрово 

кв. Палаузово 

ул.“ Никола 

Балканеца“ 24 

тел.: 066/ 8042 21      

web: 

gradini.gabrovo.bg 

2. Детска ясла № 

9 "Зора" 

6м. до 3г.в. Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

добре развити деца. 

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Гр.Габрово 

кв. Младост 

ул. „Зора“ 2 

тел.: 066/ 807144       

 web: 

gradini.gabrovo.bg 

3. Детска ясла № 

11 "Славейче" 

6м. до 3г.в. Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

добре развити деца. 

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Гр.Габрово 

ул. „Христо 

Смирненски“ 40 

тел.:066 804911       

web: 

gradini.gabrovo.bg 

Обединени Детски заведения 

1. ОДЗ “Дъга” Деца от 6мв. 

до 7г.в. 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Красимира Колева 

гр.Габрово 



добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

кв. Варовник,  

ул. „Варовник“ № 5, 

тел. 803079 

e-mail: 

odz.duga@gmail.com 

www.odzduga.com/ 

2. ОДЗ “Ран 

Босилек” 

Деца от 6мв. 

до 7г.в. 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Снежана Войчева 

гр.Габрово 

ул. „Балкан“ 2, тел. 

808 216 

e-mail: 

odzranbosilek_gabrov

o@abv.bg 

 web: 

gradini.gabrovo.bg 

3. ОДЗ “Първи 

юни” 

Деца от 6мв. 

до 7г.в. 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Румяна Василева 

гр.Габрово 

ул. „Мирни дни“ 1, 

тел: 804 528 

e-mail: 

1yuni_dg@mail.bg 

web: 

gradini.gabrovo.bg 

Целодневни детски градини 

1. ЦДГ 

“Перуника” 

От 3г.в. до 

7г.в. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

  

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Емилия Дечева 

гр.Габрово 

ЦДГ“Перуника” 

база 1,  

бул. „Столетов“ 54, 

тел. 805 128 

e-mail: 

decheva59@abv.bg 

mailto:odz.duga@gmail.com
mailto:1yuni_dg@mail.bg


ЦДГ“Перуника” 

база 2, 

кв. Радичевец,  ул. 

„Д.Алекси“ 4, тел. 

066/808 217 

База 3 

кв. Етъра,  

тел.066/ 800 258 

web: 

gradini.gabrovo.bg 

2. ЦДГ“Мики 

Маус” 

От 3г.в. до 

7г.в. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Радина Цанева 

гр.Габрово 

бул..Могильов 74,  

тел.066/ 804 005 

e-mail: 

mikimaus_gb@abv.b

g 

База 2  

с. Враниловци,   тел. 

06713/ 2560 

 web: 

gradini.gabrovo.bg 

3. ЦДГ“Младост” От 3г.в. до 

7г.в. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Павлина Минковска 

гр.Габрово 

кв. Трендафила,  ул. 

„Лазурна“ 2, тел. 

066/808 230 

e-mail: 

mladost_dg@mail.bg 

 web: 

gradini.gabrovo.bg 

4. ЦДГ “Явор” От 3г.в. до Възпитание и обучение на децата   в Община Габрово, Вера Тихова 

mailto:mikimaus_gb@abv.bg
mailto:mikimaus_gb@abv.bg


7г.в. съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

пл.Възраждане 3 гр.Габрово 

ул.“ Патриарх 

Евтимий“ 1,  

тел: 066/808 886 

e-mail: 

cdg_yavor@mail.bg 

 web: 

gradini.gabrovo.bg 

5. ЦДГ “Мечо 

Пух” 

От 3г.в. до 

7г.в. 

 Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

  

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Силвия 

Митрофанова 

гр.Габрово 

ул.“ Тракия“ 3, 

тел:066/805216 

e-mail: 

cdgmechopuh_gabrov

o@abv.bg 

База 2 

 с. Поповци,  

тел. 06714/2319       

 web: 

gradini.gabrovo.bg 

6. ЦДГ “Радост” От 3г.в. до 

7г.в. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Христина Кокенска 

ЦДГ “Радост” база 

1,  

Гр.Габрово  

ул. „Чумерна“ 15, 

тел. 066/806 557 

e-mail: 

cdg_radost_gabrovo

@abv.bg 

ЦДГ “Радост” база 

2,  

mailto:cdgmechopuh_gabrovo@abv.bg
mailto:cdgmechopuh_gabrovo@abv.bg
mailto:cdg_radost_gabrovo@abv.bg
mailto:cdg_radost_gabrovo@abv.bg


ул. „Прохлада“ 2, 

тел. 066/807 174 

 web: 

gradini.gabrovo.bg 

7. ЦДГ “Слънце” деца от 3г.в. 

до 7г.в. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Габрово, 

пл.Възраждане 3 

Татяна Трикова 

ЦДГ “Слънце” база 

1,  

гр.Габрово 

ул.“ Ген. Гурко“ 15,  

тел.066/ 806 610 

ЦДГ “Слънце” база 

2,  

ул. „Малуша“ 4, тел. 

066/805 275 

 e-mail: 

cdg_slynce@mail.bg 

 web: 

gradini.gabrovo.bg 

      

1. Ресурсен център 

Габрово 

 Подпомага успешното интегриране на деца и ученици със 

специални образователни потребности в общообразователна среда 

и осъществява дейността си  в областта чрез екип от специалисти– 

ресурсни учители, психолог и логопед. 

 Димитър Димитров 

гр.Габрово 

бул. Брянска 3 

Телефон: 066 / 

800 214 

ResCentar_Gabrovo

@ABV.BG 

община Дряново 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 



1. Дневен център 

за деца и 

възрастни с 

увреждания 

Деца до 18 г. и лица над 

18 г.  с умствени, 

психически и физически 

увреждания. 

Обучение на хората с увреждания в 

следните дейности: независимост в битови 

умения, умения за самообслужване, 

социално поведение, участие в живота на 

обществото, психомоторно развитие, 

комуникация, емоционално развитие, 

образователно развитие и умения, здравно 

обслужване и рехабилитация. 

50 Община Дряново 

гр. Дряново, 

жк Успех 2 

0676/74339 

Румяна Пенева 

067674339 

2. Център за 

обществена 

подкрепа - гр. 

Дряново 

Деца и семейства в риск 

от общността НЧ 

„Развитие – 1869“ 

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. 

15 НЧ „Развитие – 1869“ 

ул. Ст. Стамболов 32 

0676/75350 

csuds@abv.bg 

Антоанета 

Ставрева 

0676 75350 

3. Проект „И аз 

имам 

семейство“ 

Кандидати за приемни 

родители, приемни 

семейства, семейства на 

роднини и близки; 

•Деца от общността, в 

риск от изоставяне и 

техните семейства,  в това 

число и семейства на 

техни близки и роднини; 

•Деца, настанени в 

специализирани 

институции; 

•Деца, настанени в 

приемни семейства; 

Предоставяне на социалната услуга 

«Приемна грижа» 

•Разширяване възможностите за развитие 

на приемната грижа, чрез увеличаване 

броят на приемните семейства и 

желаещите да предоставят тази социална 

услуга в национален мащаб; 

•Създаване на условия за намаляване на 

бедността чрез осигуряване на заетост като 

приемни родители на безработни лица; 

•Децентрализиране на услугата „Приемна 

грижа” и разгръщането й на общинско 

ниво,  като инструмент за превенция 

настаняването в специализирана 

 Община Дряново 

гр.Дряново, 

ул.“Бачо Киро“19 

Мая Рашкова 

 0676 72964 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. 

МЦ "Света 

Петка" ООД 

деца и 

възрастни  

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по 

неврология, ВБ,  детски болести, ортопедия и травматология, 

неврохирургия, хирургия, кардиология, ендокринология и болести на 

обмяната, урология. 

"Шипка" 164 Д-р Пламен 

Иванов Габровски 

Телефон: 0676 

73230 

E-mail: 

sv.petka@abv.bg 

2. 

МЦ "Пулс" ООД 

деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по: 

неврология, ВБ,  детски болести, ортопедо-травматологични болести, 

Акушерство и гинекология, пневмология и фтизиатрия, КВБ. 

"Шипка" 164 Д-р Димитър 

Йорданов Няголов 

Телефон: 0676 

72079; 0884 

057052 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ 

група/и/ 

Целева/и/ група/и/ Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ 

„Дететлина“ 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Дряново 

ул.“Бачо Киро“19 

Пенка Дървеникова, 

гр.Дряново  

ул.“Никола 

Мушанов“4 

Тел.0676 72491 

2. ЦДГ – 

с.Царева 

ливада 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Дряново 

ул.“Бачо Киро“19 

Пенка Дървеникова, 

с.Царева ливада, 

ул.“Нов живот“ 1 

Тел.06723 2373 

•Деца, настанени при 

близки и роднини 

институция на децата от целевите групи 

и/или тяхната деинституционализация. 

община Севлиево 



Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА 

1.1. Дневен център 

за деца и 

младежи с 

увреждания 

Деца и младежи с 

увреждания от 3 до 18 г.. 

Предоставя целодневна и/ или почасова 

грижа в зависимост от индивидуалните 

потребности на ползвателите. С децата се 

провеждат ежедневни занимания – 

педагогически, логопедични, 

рехабилитационни и психологически, 

съобразени с методиката за работа с деца 

със специални потребности. 

25 Фондация 

“Международна 

Социална служба – 

България” 

гр. Севлиево, 

ул. Васил Левски 12 

0675/32790 

0675/32723 

 

Мария Бенева 

0675-32723 

1.2. Център за 

обществeна 

подкрепа - гр. 

Севлиево 

Деца 0-18 г.; деца в риск 

от изоставяне; 

дeца, отпаднали от 

училище и техните 

семейства; деца жертви на 

насилие и 

техните семейства; 

бременни, при които 

има риск за изоставяне на 

бебето; 

кандидати за осиновители 

МСС – България ДДД 

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. 

40 Фондация 

“Международна 

Социална служба – 

България” 

гр.Севлиево 

ул. Васил Левски 12 

0675/32790 

0675/32723 

 

Мария Бенева 

0675-32723 

1.3. Наблюдавано 

жилище 

Младежи, навършили 18 

г., които напускат 

специализирани 

институции, както и 

младежи до 25 г. в риск от 

общността, които нямат 

Подготовка на младежи от ДДЛРГ за 

самостоятелен начин на живот.  

•Създаване на условия за подпомагане, 

взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция на младежите, 

настанени в Наблюдаваното жилище ; 

8 места Фондация 

“Международна 

Социална служба – 

България” 

Гр.Севлиево 

ул. Васил Левски 12 

Мария Бенева 

0675-32723 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Целева/и/ група/и/ Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. МБАЛ "д-р 

Стойчо 

Христов" 

Севлиево 

 

АГО, 

 

педиатрично 

отделение, 

деца и 

възрастни 

Осъществяват се следните дейности: 

1.диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не 

може да се постигне в условията на извънболнична помощ; 

2. рехабилитация; 

3.диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по 

дентална медицина от други лечебни заведения; 

4.медико-козметични услуги; 

 

по следните мед.   специалности: 

1. Вътрешни болести 

2. Кардиология 

3. Пневмология и фтизиятрия 

4. Ендокринология 

5. Клинична алергология 

6. Педиатрия 

7. Неонатология 

8. Нервни болести 

9. Инфекциозни болести 

10. Ортопедия и травматология 

11. Хирургия 

Адрес; Севлиево, ул. 

"Стефан Пешев" 147 

Управител 

 

д-р Божидар 

Паралчев 

 

тел/факс              

0675/3 00 78        

 e-mail: 

mbal_sevlievo130

@abv.bg 

семейства или не 

получават семейна 

подкрепа и се нуждаят от 

подкрепа за социална 

интеграция и 

професионална 

реализация при прехода 

им към самостоятелен 

независим живот. 

 

•Осъществяване на дейности за постигане 

на социално включване; 

 

•Осигуряване на пълноценен и 

самостоятелен начин на живот в 

подходяща среда, близка до семейната, с 

възможност за подкрепа на екип от 

професионалисти. 

0675/32790 

0675/32723 



12. Гастроентерология 

13. Очни болести 

14. Акушерство и гинекология  

15. Анестезиология и интензивно лечение 

16. Физикална и рехабилитационна медицина 

17. Клинична лаборатория 

18. Микробиология 

19. Образна диагностика 

20. Клинична патология 

2. МБАЛ "Акта 

Медика" 

Севлиево 

 

Отделение по 

Акушерство и 

гинекология без 

родилна помощ, 

 

педиатрично 

отделение 

деца и 

възрастни 

Осъществяват се следните дейности: 

1.диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не 

може да се постигне в условията на извънболнична помощ; 

2. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по 

дентална медицина от други лечебни заведения; 

3. медико-козметични услуги; 

4. клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура 

съгласно действащото в страната законодателство; 

5. рехабилитация 

 

по следните медицински специалности: 

1. Вътрешни болести 

2. Кардиология 

3. Ендокринология и обмяна на веществата 

4. Ревматология 

5. Педиатрия 

6. Ортопедия и травматология 

7. Хирургия 

8. Урология 

9. Акушерство и гинекология 

10. Ушно-носно-гърлени болести 

11. Анестезия и интензивно лечение 

12. Образна диагностика 

Адрес: Севлиево, ул. 

"Никола Петков" 60 

Управител 

д-р Тодор Хинов 

тел. 0675/3 45 02       

 

  

 

факс 0675/3 34 68 

 

e-mail: 

info@aktamedika.o

rg 



13. Физикална и рехабилитационна медицина 

3. ДПБ Севлиево деца и 

възрастни 

Диагностично-лечебна дейности на психично болни. 

Психосоциална рехабилитационна дейност на психично болни. 

Психопрофилактична дейност и промоция на психично здраве. 

Грижи за психично болни. 

Издирване и периодично наблюдение на психично болни. 

Издирване и периодично наблюдение на психично болни. 

Издирване и периодично наблюдение на психично болни. 

  

Адрес: Севлиево, ул. 

"Видима" 33 

Директор 

 

д-р Цанко Цанков 

 

тел. 0675/3 37 97      

; 3 34 18 

 

факс 0675/3 38 70 

e-mail: 

dpbsevlievo@abv.b

g 

4. ДКЦ "Акта 

Медика" 

ЕООД 

деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по: 

неврология, хирургия, ВБ,  детски болести, акушерство и 

гинекология, пневмология и фтизиатрия, медицинска онкология, 

кардиология, психиатрия, ортопедия и травматология, образна 

диагностика, клинична лаборатория. 

"Н. Петков" 60 0675/33468       

5. МЦ 1 Севлиево 

ЕООД 

деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по: 

кардиология, ВБ, пневмология и фтизиатрия, неврология,  хирургия, 

очни болести, психиатрия,  ендокринология и болести на обмяната, 

ортопедия и травматология, УНГ, физикална и рехабилитационна 

медицина, урология, акушерство и гинекология, образна 

диагностика, клинична лаборатория 

"Ст. Пешев" 147 0675/2557       

6. ДКЦ "Здраве" 

ООД 

 

деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по: ортопедия 

и травматология, неврология, хирургия, ВБ,  кардиология, 

акушерство и гинекология, детски болести, детска ендокринология, 

психиатрия, УНГ 

"В. Левски" 28 

"Росица" 29 

 

 

0675/30195       

 

 

7. МЦ 

"ХИПОКРЕН

А " ЕООД 

деца и 

възрастни 

Осъществяване на специализирана медицинска помощ по: хирургия, 

съдова хирургия, акушерство и гинекология, КВБ 

"Втори юли" 13 0885979799 

8. ЕТ „Д-р 

Матеева - 

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести „Ст. Пешев" 147 

к-т 239 

Д-р Матеева – 

тел. 0675/3 42 15 



Мирослава 

Генова 

ИППМП"  

(239), 0888 449 

203 

9. ЕТ „Д-р Йовка 

Савова – 

ИППМП 

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести „Ст. Пешев" 147, к-т 

244  

 

Д-р Йовка Савова 

тел. 0675/3 42 15 

(244), 0899 

925 101 

 

10. Д-р Марийка 

Германова-

ИППМП" 

ЕООД„ 

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести „Ст. Пешев" 147, к-т 

242 

Д-р Марийка 

Германова, 

тел.0675/3 42 15 

(242), 0895 

415 758 

 

11. ЕТ „Д-р 

Спиридонова - 

Павлинка 

Спиридонова - 

ИППМП"      

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести  „Ст. Пешев" 147, к-т 

241  

Д-р Спиридонова 

0675/3 20 73 

 

12. ЕТ „Д-р 

Валентина 

Дочева - 

ИППМП     

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести „Ст. Пешев" 147, к-т 

240  

 

Д-р Валентина 

Дочева 

тел. 0675/3 42 15 

(240) 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
Обединени детски заведения 

1. ОДЗ“Слънце“ Деца от 6м.в. Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  Община Севлиево Бонка Дончева, 



до 7г.в. подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

пл.Свобода 1 гр.Севлиево, 

ул.“Ненко Илиев“1 

Тел.0675/32859 

 

2. ОДЗ“Щастлив

о детство“ 

Деца от 6м.в. 

до 7г.в. 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Лидия Хинкова 

Севлиево, жк. 

Атанас Москов 3  

 

067 532 862 

3. ОДЗ“Пролет“ Деца от 6м.в. 

до 7г.в. 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Мария Петкова 

Гр. Севлиево 

ул."Дядо Фильо 

Радев" N:9 

Телефон:              

(0)675 32861      ;              

(0)675 32857      ; 

Целодневни детски градини 

1. ЦДГ“Радост“ деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Цанка Ненчева 

гр.Севлиево, 

ул.“Здравец“1 

тел.0675/32846 

2. ЦДГ – 

с.Батошево 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Снежа Янева 

с.Батошево, 

тел.067303/312 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

3. ЦДГ“Дора 

Габе“ – 

с.Градница 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Галина Маркова 

с.Градница, 

ул.“Витоша“ 

тел.06736/2301 

4. ЦДГ – 

с.Дамяново 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Маргарита 

Тодорова 

с.Дамяново, 

тел.067398/388 

5. ЦДГ“Снежанк

а“ – с.Душево 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Милка Дамянова 

с.Душево, 

тел.067393/365 

6. ЦДГ“Радост“ – 

с.Кормянско 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Павлина 

Ангьозова 

с.Кормянско 

тел.06733/336 

7. ЦДГ – 

с.Крамолин 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Красимира 

Стоянова 

с.Крамолин 

тел.067304/261 

8. ЦДГ – с.Петко 

Славейково 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Дарина Цонкова 

с.Петко 

Славейково, 

ул.“Свобода“32 

тел.06734/2281 



9. ЦДГ“Щастлив

о детство“, 

с.Ряховците 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Татяна Середа 

с.Ряховците, 

ул.“Ален мак“3 

тел.067397/421 

10. ЦДГ – 

с.Стоките 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Мариана Якимова 

с.Стоките 

тел.067305/317 

11. ЦДГ – 

с.Добромирка 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Севлиево 

пл.Свобода 1 

Венета 

Трифонова-

Христова 

с.Добромирка 

тел.06738/2393 

община Трявна 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

социална 

рехабилитация 

и 

интеграция 

Лица/деца с физически 

или психически 

увреждания, деца в риск, 

лица/деца, 

преживели или жертви на 

насилие 

Интеграция на хора с увреждания, 

придобиване на основни умения и 

спомагане на трудова заетост. Провеждане 

на социална и медицинска рехабилитация. 

Пълноценно включване на хората с 

увреждания и децата в риск в обществения 

и социален живот. 

40 Община Трявна  

гр. Трявна, 

ул. Индустриална 1 

0677/66852 

do_balabanova@abv.bg 

Доника 

Балабанова 

0677 -66852 

2. SOS „Детско 

селище”- 

Трявна – 

Приемна 

Деца, лишени от 

родителска грижа 

Отглеждане на деца в грижа от семеен тип.  SOS „Детско селище”- 

гр. Трявна 0885999523 

trjavna@sosbg.org 

Иван 

Христофоров 

0677-47151/153 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ 

група/и/ 

Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. МБАЛ "д-р 

Теодоси 

Витанов" 

Трявна 

 

Педатрично 

отделение 

деца и 

възрастни 

Осъществяват се следните дейности:  

1.диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не 

може да се постигне в условията на извънболнична помощ; 

2. рехабилитация; 

3. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по 

дентална медицина от други лечебни заведения; 

4. медико-козметични услуги; 

по следните медицински специалности: 

1. Вътрешни болести 

2. Кардиология 

3. Пневмология и фтизиятрия 

4. Гастроентерология 

Адрес: Трявна, ул. 

"Лясков дял" 1 

Управител 

 

д-р Светла 

Брънекова 

 

тел.             0677/6 21 

04      

факс 0677/6 21 44 

 

e-mail: 

mbal_tr@mail.bg 

грижа 

3. Проект „И аз 

имам 

семейство“ 

Кандидати за приемни 

родители, приемни 

семейства, семейства на 

роднини и близки; 

•Деца от общността, в 

риск от изоставяне и 

техните семейства,  в това 

число и семейства на 

техни близки и роднини; 

•Деца, настанени в 

специализирани 

институции; 

•Деца, настанени в 

приемни семейства; 

Предоставяне на социалната услуга 

«Приемна грижа» 

•Разширяване възможностите за развитие 

на приемната грижа, чрез увеличаване 

броят на приемните семейства и 

желаещите да предоставят тази социална 

услуга в национален мащаб; 

•Създаване на условия за намаляване на 

бедността чрез осигуряване на заетост като 

приемни родители на безработни лица; 

•Децентрализиране на услугата „Приемна 

грижа” и разгръщането й на общинско 

ниво,  като инструмент за превенция 

настаняването в специализирана 

институция на децата от целевите групи 

и/или тяхната деинституционализация. 

 Община Трявна 

гр.Трявна 

ул.“Бачо Киро“1 

Доника 

Балабанова 

0677 -66852 



5. Ендокринология 

6. Педиатрия 

7. Нервни болести 

8. Ортопедия и травматология 

9. Хирургия 

10. Анестезия и интензивно лечение 

11.Физикална и рехабилитационна медицина 

12. Клинична лаборатория 

13. Микробиология 

14. Образна диагностика 

15. Клинична патология 

2. ДСБДПЛББ 

Трявна 

деца и 

възрастни 

Осъществяват се следните дейности: 

1. Диагностика и продължително лечение на туберкулоза и 

хронични неспецифични белодробни заболявания в детска възраст. 

2. Рехабилитация на деца с туберкулоза и хронични 

неспецифични белодробни заболявания. 

3. Диагностика и консултации поискани от лекар от друго 

лечебно заведение.   

Адрес: Трявна, ул. 

"Бреза" 49 

Управител 

 

д-р Георги Илиев 

 

 тел./факс:             

0677/6 30 60      ; 6 

20 21 

 

e-mail: 

pulmo_tryavna@abv.

bg 

3. "ИПСИМП - д-

р Драгомир 

Драмов" 

ЕООД - 

педиатър 

деца и 

възрастни 

Индивидуална практика за специализирана педиатрична помощ. "Лясков дял" 1    д-р Драгомир 

Драмов" 

4. ЕТ "Д-р 

Любомир 

Жупунов - 

ИПСМП " 

деца и 

възрастни 

Индивидуална практика за специализирана педиатрична помощ. Лясков дял" 1  

 

Гaброво"Ивайло" 1 

Д-р Любомир 

Жупунов 

5. МЦ "Д-р Т. деца и Осъществяване на специализирана медицинска помощ по вътрешни "Лясков дял" 1 Д-р Т. Витанов 



Витанов" 

ЕООД 

възрастни болести,неврология и педиатрия, ортопедия и травматология, КВБ, 

образна диагностика, нефрология, ендокринология и обмяна на 

болестите. 

6. ЕТ „Д-р 

Антоанета 

Лазарова - 

ИППМП"   

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести „Лясков дял"  1 

к-т 4 

Д-р Антоанета 

Лазарова 

0677/32 39 

7. ЕТ „Д-р 

АлфияМустаф

ина – ИППМП 

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести „Лясков дял" Д-р 

АлфияМустафина 

0677/39 64 

8. ET "Д-р 

Кошжанова - 

МаинаКошжан

ова - ИППМП" 

деца ОПЛ с призната специалност по Детски болести Плачковци Д-р 

МаинаКошжанова 

Плачковци 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
Обединени детски заведения 

1.ОЗД“Калина“ деца от 6м.в. 

до 7г.в 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на здрави и 

добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Трявна 

ул.“Ангел Кънчев“21 

Иванка Радкова, 

гр.Трявна, 

ул.“Възрожденска

“ 14, тел.0677/ 

99092 

Целодневни детски градини 

1. ЦДГ 

„Светлина“ 

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

Община Трявна 

ул.“Ангел Кънчев“21 

Весислава 

Александрова-

Иванова 

гр.Трявна, 



училище. ул.“Васил 

Априлов“ 1,  

Тел.0677/2543 

2.ЦДГ“Осми 

март“ – 

Плачковци  

деца от 3г.в. 

до 7г.в 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 

училище. 

Община Трявна 

ул.“Ангел Кънчев“21 

Петя Димова 

гр.Плачковци, 

ул.“Бедек“ 16 

тел.06770/3532 

област Пазарджик 

община Пазарджик 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Дневен център 

за деца с 

увреждания  

„Вяра, 

Надежда, 

Любов“ 

Деца с умствени и 

физически увреждания от 

3 до 18год. 

Цялостно обслужване на децата през деня 

и задоволяване на индивидуалните им 

потребности, организацията на свободното 

време и лични контакти.  

изграждане на социални умения, 

насърчаване и поддържане на придобитите 

умения и разширяване възможностите им 

за развитие. грижата и дейностите се 

комбинират и с образователните дейности. 

Услугите са: рехабилитационна дейност, 

логопедична дейност, терапевтична 

дейност /занимателна трудотерапия и 

арттерапия/, психомоторни занимания. 

Услугите се предлагат в три форми: 

целодневна грижа, седмична грижа и 

почасови услуги. 

50 Община Пазарджик  

Гр.Пазарджик 

ул.Панайот Волов 14  

dcdu_pz@abv.bg 

034/45-48-93 

Гергана Васева 



2. Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

„Егида” 

Деца и младежи с 

увреждания 

Социална интеграция, рехабилитация и 

трудотерапия. 

Услугите се предлагат почасово/ 

индивидуално/ , по предварително 

изготвен график, съобразен с 

индивидуалните потребности и 

възможности на всеки потребител. 

24 Сдружение „Егида” 

Гр.Пазарджик, 

ул.Мария Луиза 63  

egida_pz@abv.bg 

Златка Грудева 

034/44-38-00 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца от 3 до 18год. Непрекъсната грижа. Обгрижване на 

детето съгласно личните нужди , 

особености и степента на усвоените 

умения, задоволяване на потребностите му. 

Здравно и стоматологично обслужване: 

Образователни услуги: Всяко дете 

посещава училище, ПДГ или ЦДГ според 

възрастта си..По преценка на учителите и 

молба на родителя, при необходимост на  

отделни деца са представят на комисия за 

ресурсно подпомагане.Ежедневно  децата 

получават помощ при самоподготовката на 

домашните си задължения. Изграждане на 

жизнени умения за самостоятелен начин на 

живот; 

Коригиране на неприемливо поведение,  

включване във всички домакински,битови 

и трудови дейности. 

15 ОС на БЧК Пазарджик 

Гр.Пазарджик, 

ул.Дунав 46   

 brc_priot@mail.bg 

034/44-71-40 

Емилия 

Ковачева 

4.  

4.1. Център за 

обществен

а 

подкрепа; 

4.2. Звено 

„Майка и 

Деца и семейства в риск 

 

 

бременни жени и майки, 

при които съществува 

риск да изоставят децата 

си; бременни и 

Подкрепа – организиране и провеждане на 

групови програми за деца и родители; 

организиране и провеждане на тематични 

празници за децата и родителите; 

придружаване; здравно консултиране; 

юридическо консултиране;  организиране 

на различни дейности за осмисляне на 

84 

 

 

6 

Община Пазарджик  

Гр.Пазарджик, 

ул.Ал.Стамболийски”2

3 ksu_pazardjik@abv.bg 

Тодор Джамбов 

034/44-75-30   



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. Ресурсен 

център 

Специализирана 

психолого-

педагогическа подкрепа 

за децата със СОП 

Специализирана психолого-педагогическа подкрепа за 

децата със СОП. Образователно-възпитателна, 

рехабилитационна и консултативна функция 

гр. Пазарджик 

ул. „Веслец” №2а 

Гергана 

Колчакова 

034/480038 

resursen_centur_pa

zardjik@abv. 

2. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с.Алеко 

Константиново 

Антония Петрова 

0887485595 

бебе” 

 

непълнолетни майки, 

които нямат подкрепяща 

среда, самотни майки без 

подкрепяща среда, майки 

изпаднали в остра 

кризисна ситуация; майки, 

които са жертва на 

насилие – домашно, 

сексуално, трафик; 

свободното време на децата и възрастните 

в ЗМБ и ЦСП; кампании и различни 

дейности в общността. 

5. Център за 

работа с деца 

на улицата 

Деца на възраст от 8 до 

14год. в социален риск  

От семейства с нисък 

родителски капацитет,  

непълни семейства, 

Социално занемарени 

деца.Деца, които са 

отпаднали и/ или с риск от 

отпадане от 

образователната система 

Деца от семейства с нисък 

социален статус 

ЦРДУ  предоставя на децата: 

        - храна 

        - дрехи 

        - медицинско обслужване 

        - психологическа подкрепа 

        - подкрепа в развиване на житейски 

умения и творчески  възможности 

        -  организиране на свободното време 

        - социално и психологическо 

консултиране на деца и семейства 

        - училищна подкрепа-

ограмотяване,подготовка за училище. 

 

30 ОС на БЧК  

с.Алеко 

Константиново  

brc_priut@abv.bg 

034/900-569  

JSM: 0889 

701 708  

Емилия 

Ковачева 



ул. „Тракия” № 47 cdg_s_alekokonsta

ntinovo@abv.b 

3. ЦДГ - 

Братаница 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с.Братаница 

ул. „Първа” № 32 

Йорданка Петкова 

0897706904 

4. ЦДГ „Мир” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Величково Мария 

Стамболийска 

03519/2285 

5. ЦДГ „Радост” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Главиница Стоянка Пенева 

0897292558 

6. ЦДГ 

„Зорница” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Говедаре Тодорка 

Филипова 

0889252201 

7. ЦДГ „Здравец” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Дебръщица Мариана Василева 

03516/2469 

cdg_debrashtica@a

bv.bg 

8. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Добровница Вяра Пейкина, 

Александра 

Благова Николова- 

заместващ 

035254/231 

9. ЦДГ 

„Щастливо 

детство” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Звъничево Мария Тончева 

03521/2590 

10. ЦДГ „Веселка” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Ивайло 

ул. 25 №3 

Мария Генова 

0896626787 

maia_ 

veselka@abv.bg 

11. ОДЗ „Детство” От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение с. Мало Конаре 

ул. 73 №2А 

Живка Спасова 

0888205929 

odz_detstvo 

12. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Мирянци Нели Тараланска 



„Детелина” 03520/361 

cdg_detelina_miran

ci@abv.bg 

13. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Мокрище 

ул. „Трета” №2 

Еличка Вълчева 

14. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Овчеполци 

ул. „Осма” №14 

Ралица Пер-Улоф 

Арклева-Гогова 

03510/2236 

znm_paz@abv.bg 

15. ЦДГ „Пролет” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Огняново Катерина 

Георгиева 

03511/2387 

16. ЦДГ 

„Върбица” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Преспа” №69 

Елена Димитрова 

034/444696 

varbica_69@abv.bg 

17. ОДЗ №6 

„ЮРИЙ 

ГАГАРИН” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „8-ми март” №1 

Жосефина 

Сертова 

034/483902 

odz_gagarin61@ab

v.bg 

18. ОДЗ №5 

„Снежанка” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Цар Калоян” №34 

Драгомира Нонова 

034/ 456156 

snejanka_pazardjik

@abv.bg 

19. ЦДГ №3 

„Пролет” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Цар Симеон” №17 

Елена Генова 

0887711746 

prolet_pz@abv.bg 

20. ЦДГ „Дъга” От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Патриарх 

Евтимий” №12 

Татяна Атанасова 

034/442059 

dgdaga@abv.bg 

21. ЦДГ 

„Зорница” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Пловдивска” №1 

Анета 

Костадинова 



 034/444835 

zornica82pz@abv.b

g 

22. ОДЗ №9 

„Калина 

Малина” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Яков Матакиев” 

№3 

 

Венелина 

Бодурова 

034/444640 GSM- 

0887798383 

kalinamalina_pz@a

bv.bg 

23. ОДЗ 

„Валентина 

Терешкова” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Панайот Волов” 

№1 

 

Стоянка Велева 

034/ 451140 

dgv_tereshkova@a

bv.bg 

24. ОДЗ „Слънчо” От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Веслец” №1 

 

Мая Бойчева 

034/ 481042 

slancho_pz@abv.b

g 

25. ОДЗ №1 

„Здравец” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Васил Априлов” 

№1 

 

Веска Ненчева 

034/444675 

zdravetz_pz@abv.b

g 

26. ЦДГ „Радост” От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Пазарджик 

ул. „Димитър Греков” 

№2 

 

Мирослава 

Стоянова 

0888725523 

dg.radost@.abv.bg 

27. ЦДГ 

„Детелина” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Паталеница Костадинка 

Димитрова 

03516/3054 

28. ЦДГ „Мир” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Синитово 

ул.„39-та” №15 

Лилия Иванова 

03523/2260 

dgmirsinitevo@gm

ail.com 



29. ЦДГ „Радост” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Хаджиево Николина 

Димитрова 

03512/2214 

cdg_hadjievo@abv.

bg 

30. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Црънча 

ул. 1 №30 

Йорданка 

Шаркова  

03516/2192 

31. ЦДГ 

„Детелина” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Черногорово Черногорово 

03514/2378 

32. ЦДГ „Юначе” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Юнаците Венета Балабанова 

03519/2224 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. МБАЛ 

Пазарджик 

 

 

Акушеро- 

гинекологично  

Отделение 

Гинекологичен 

сектор с 

паталогична 

бременност 

 

 

 

 

 

Родилен сектор 

 

 

 

 

Бременни и родилки 

 

 

 

 

 

 

 

 

здрави, 

профилактична, диагностично-лечебна и 

рехабилитационна дейности. 

 

Комплексна диагностика на раковите и предраковите 

заболявания на женските гениталии;                                       

Диагностика и лечение на доброкачествените тумори на 

женската полова система;                                      

Диагностика и лечение на статичните заболявания на 

женските полови органи;                                                               

Диагностика и лечение на възпалителните и хормоналните 

заболявания и др.;                                                             

Диагностика и лечение при патологично протичаща 

бременност; пренатална диагностика с помощта на 

ултразвуково и кардиотокографско изследване.  

Дейността обхваща цялата физиология и патология на 

гр. Пазарджик 

ул.”Болнична”№15 

 

 

 

 

Изп. директор  

Васил Вълчев 

034/408 666 

 

 

Началник 

отделение – Д-р 

Георги Стоянов 

Тел.: 0882 805 634 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Неонатологично  

Отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първо детско  

Отделение 

 

 

 

Второ детско 

Отделение 

 

 

 

 

 

 

доносени новородени 

деца новородени със 

значителни отклонения 

от нормата 

 

 

 

 

 

 

 

деца от 0 до 1-годишна 

възраст. 

 

1 до 18-годишна 

възраст. 

 

 

 

раждането и следродилния период. 

 

да осигури максимални условия за адаптацията 

/приспособяването/ на новородените деца след раждането, 

висококвалифицирано и съвременно лечение на 

заболелите, ефективна профилактика с цел подобряване на 

качеството на живот на всички новородени. То е 

единствено в област Пазарджик за отглеждане и лечение 

на рискови новородени, т.е. всички деца със заболяване 

след раждането им или с ниско тегло. Приема новородени 

от Родилните отделения не само на област Пазарджик, но 

и на съседните общини 24 часа в денонощието. обособени 

са три сектора: Физиологичен; Сектор за недоносени деца; 

Интензивен сектор 

 

Диагностично уточняване и лечение на заболявания от 

всички профили на педиатрията на деца от 0 до 1-годишна 

възраст. два сектора: Детски кърмачески; Клинично 

алергологичен – 6 легла. 

Диагностично уточняване и лечение на заболявания от 

всички профили на педиатрията на деца от 1 до 18-

годишна възраст. Обособени са 3 сектора: 

Интензивен; Сектор за респираторни заболявания 

Сектор за хронични инфекции 

 

 

 

 

 

Началник 

отделение - Д-р 

Мариела 

Захариева 

 Тел.: 034/ 

408 750, 408 751, 

805 657 

 

 

 

 

Началник 

отделение - Д-р 

Елена Василева-

Церовска 

Телефони: 034/ 

408 757, 408 756, 

0882 805 620 

 

 

Началник 

отделение - Д-р 

Валентин Данчев  

Телефони: 034/ 

408 753, 408 754, 

0882 805 636 



 

ДКЦ 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

Медицинските кабинети в ДКЦ покриват всички здравни 

услуги – вкл. педиатрични  

2. СБАЛПФЗ 

Пазарджик 

ЕООД  

 

цялата белодробна 

патология на лица над 

18г. 

Активно издирване; Диагностика;Лечение, профилактика, 

диспансеризация на болни и застрашени от туберкулоза и 

неспецифични белодробни болести 

гр. Пазарджик, ул. 

"Болнична" № 15 

Управител: Д-р 

Никола Петров 

Пенчев 034 

43 849; 

034 441916 

 

3. МБАЛ Хигия 

Пазарджик – 

 

АГ- отдление 

 

Детско отделение 

 

 

ДКЦ 

 

 

 

 

 

Бременни и родилки 

 

 

 

0 до 18-годишна 

възраст, 

 

 

Деца и възрастни 

 

диагностика и лечение, консултации и наблюдение на 

болни;лични лекари, консултации със специалисти или 

изследване.  

Дейността обхваща цялата физиология и патология на 

раждането и следродилния период. 

Диагностично уточняване и лечение на заболявания от 

всички профили на педиатрията на деца 

 

Медицинските кабинети в ДКЦ покриват всички здравни 

услуги – вкл. педиатрични  

 

адрес: гр. Пазарджик, 

пл." Възраждане "   

 

Управител д-р 

Стайко 

Спиридонов 

Телефон: 

034/443306  Д-р 

Тодор Антонов, 

акушер-гинеколог 

Д-р Фани 

Спиридонова, 

завеждащ 

отделение 034 / 44 

20 22 

4. МБАЛ”Здраве” 

 

 

 

Клиника 

Акушерство и 

гинекология 

Деца и възрастни 

 

 

 

Бременни жени и 

родилки 

 

профилактична, диагностично-лечебна и 

рехабилитационна дейности. 

 

Дейността обхваща цялата физиология и патология на 

раждането и следродилния период. 

адрес: Пазарджик, ул. 

К.Величков 50 

 

Управител: Д-р 

Мариана Иванова 

Динкова и д-р 

Цветанка 

Лепарова 

телефон: 034 



 

Клиника детски 

болести 

 

Деца от 0 до 18-

годишна възраст 

Деца и възрастни 

 

Диагностично уточняване и лечение на заболявания от 

всички профили на педиатрията на деца от 1 до 18-

годишна възраст. 

406133 

 

5. ДКЦ 1 

Пазарджик 

ЕООД 

Деца и възрастни Медицинските кабинети в ДКЦ покриват всички здравни 

услуги – вкл. педиатрични  

лични лекари, консултации със специалисти или 

изследване. 

 

адрес: Пазарджик, ул. 

К.Величков 50 

 

034 406166 

Управител: Д-р 

Цветанка Петрова 

Лепарева 

6. МБАЛ Ескулап 

ООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКЦ”Ескулап-

Цитомед” 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на 

болни в стационарна и домашна обстановка;                  

Консултации по повод диагностика и лечение на остро и 

хронично болни лица;                                                     

Профилактика на заболяванията,  Оперативни нтервенции 

с локална анестезия Оперативни интервенции с пълна;                                                                                  

Лабораторни, рентгенови, ехографски и др. 

инструментални изследвания с диагностична, лечебна и 

профилактична цел;                                                          

Хоспитализация на нуждаещите се от болнично лечение и 

насочване на пациенти за високоспециализирани 

изследвания и тясноспециализирани консултации;          

Експертиза на временната нетрудоспособност; 

лични лекари, консултации със специалисти или 

изследване. 

Медицинските кабинети в ДКЦ покриват всички здравни 

услуги – вкл. педиатрични  

гр. Пазарджик, ул. 

"Свети Архангел" № 

19А 

 

 

 

 

 

 

 

 

034 440348; 034 

443248 

Сайт: 

http://aesculap-

bg.com 

Управител: Д-р 

Емил Иванов 

Тричков 

 

 

 

 

 

 

Управител: 

Валентин Иванов 

Петров 

034/441544 

7. МБАЛ 

„СВ.Екатерина” 

 

Деца и възрастни 

 

МБАЛ "Св. Екатерина" разполага с модерно оборудван 

болничен стационар с 6 отделения 

гр. Пазарджик 

ул.Свобода 17 

Управител: д-р 

Георги Андонов 

088 8 914 247 

http://aesculap-bg.com/
http://aesculap-bg.com/


 

 

 

 

 

 

 

ДКЦ          

„СВ.Екатерина” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

Диагностика и лечение на заболявания,когато лечебната 

цел не може да се постигне в условията на 

извънболничната помощ; рехабилитация; Хирургия, 

анестезиология и интензивно лечение, акушерство и 

гинекология, вътрешни болести, гастроентерология, 

ревматология, нефрология, нервни болести, физикална и 

рехабилитационна медицина и образна диагностика.  

Медицинските кабинети в ДКЦ покриват всички здравни 

услуги – вкл. педиатрични  

лични лекари, консултации със специалисти или 

изследване 

Медицински 

директор: д-р 

Димитър 

Димитров 

тел: 088 8 918 395 

; 088 4 700 650 

Регистратура: 034 

/ 446 935  

e-mail: 

mbal_sv_ekaterina

@abv.bg  

8. Държавна 

психиатрична 

болница 

Деца, юноши и 

възрастни 

Диагностично-лечебна дейност на психично болни. 

Психосоциална рехабилитационна дейност на психично 

болни.                                                               

Психопрофилактична дейност и промоция на психично 

здраве.                                                                                       

Грижи за психично болни.                                                           

Издирване и периодично наблюдение на психично болни.     

За лечение с метадон - болницата предлага безплатна 

метадонова програма за лечение на опиева зависимост. 

Г     гр. Пазарджик, 

       ул. Болнична”№28, 

д 

директор д-р Дора 

Атанасова 

9. Индивидуални 

лекарски практики 

– 60 бр. 

Групови лекарски 

практики – 8 бр. 

Деца и възрастни 

 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

  

община Батак 

mailto:e-mail:%20mbal_sv_ekaterina@abv.bg
mailto:e-mail:%20mbal_sv_ekaterina@abv.bg
mailto:e-mail:%20mbal_sv_ekaterina@abv.bg


Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ „КАТЯ 

ВАНЧЕВА” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Батак ул. „Братя 

Ванчеви” № 2 

Дафинка Янева 

03553/2035 

dafi_todorova@abv

.bg 

2. ЦДГ „Радост” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Нова махала 

ул. „Стара планина”2 

Янка Ралева 

2331/2331 

radost_novamahala

@abv.bg 

3. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Фотиново 

ул. „Петнадесета” №15 

Клавдия Паунова 

035502/ 

0894780077 

cdg_kavancheva86

@abv.bg 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
Индивидуални 

лекарски 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Възрастни и деца с 

увреждания 

Социална интеграция, рехабилитация и 

трудотерапия. 

 

20 csribatak@abv.bg   гр. 

Батак, ул. Иван Вазав 

10 

Елена 

Пейчинова 

03553/21 06   

03553/33 27   

mailto:csribatak@abv.bg


 

ЕТ"Д-р Янчо 

Мизинов -

ИППМП" 

 

ЕТ"Д-р Севджан 

Шейх-АППДМ-

ИП" 

 

 

ЕТ" Д-р Веселин 

Асенов Камбуров 

 -АППДМ-ИП" 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

Извънллнична първична медицинска помощ съгл. ЗЛЗ 

 

 

 

Извънллнична първична медицинска помощ съгл. ЗЛЗ 

 

 

 

 

Извънллнична първична медицинска помощ съгл. ЗЛЗ 

 

Гр Батак 

Ул.”Априлци” № 7 

 

 

 

Гр Батак 

Ул.”Освобождение” № 

4 - КУЛТ.ДОМ 

 

 

Гр Батак 

Ул.”Априлци” № 16 

 

 

Д-р Янчо  Ангелов 

Мизинов 

 тел: 0899999431 

 

Д.р Севджан  

Ахмед Шейк 

Тел:0885733809 

03553/3370 

 

 

Д-р Веселин 

Асенов Камбуров 

Тел: 0898739238 

 

община Белово 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Дневен център 

за деца с 

увреждания 

2 групи-по 12 деца с 

увреждания 

-Социална рехабилитация – тя 

включва работата на всички специалисти 

за формиране, изграждане и създаване на 

навици и умения за водене на независим 

живот, според индивидуалните 

потребности и възможности на 

ползвателите на социалната услуга. 

 -Консултиране на деца, родители и 

лица със специални нужди с подходящи 

специалисти и от екипа.  

- медицинско обслужване; 

24 Община Белово 

dcdu_belovo@abv.      

гр. Белово, 

ул. Априлско въстание 

15   

0884/410401 

Спасимира 

Илиева 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ „Щурче” От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Белово ул. 

„Априлско въстание” 

№15 

Ваня Стойнова 

03581/2042 

2. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Сестримо ул. 

„Априлско въстание” 

№15 

Петкана 

Шкодрова 

03587/2419 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Индивидуални 

лекарски 

практики – 4бр. 

 

ЕТ "Д-р Мая 

Гераксиева-

ИППМП" 

 

ЕТ "Д-р Анелия 

Орозова-ИППМП" 

 

ЕТ"Д-р  Теодора 

Турникова-АПМП-

ИП" 

 

 

Д-р Надежда 

Иванова Ласкова 

 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ  Обща медицина 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ   Обща медицина 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ  Обща медицина                                                                     

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

 

 

 

 

Гр. Белово 

Ул. „Освобождение”  

№  115  

 

Гр. Белово 

Ул. „Освобождение”  

№  115  

 

Гр. Белово 

Ул. „Освобождение”  

№  115  

 

Гр. Белово 

Ул. „Освобождение”  

№  115  

 

 

 

 

Д-р Мая 

Гераксиева 

0899815564 

Д-р Анелия 

Орозова 

0888648135 

Д-р  Теодора 

Георгиева 

Турникова 

0888845907 

 

 

Д-р Надежда 

Иванова Ласкова 

 



Групови лекарски 

практики – 1бр. 

"МЕДИКА - 2007 - 

АПМП-ГП"ООД 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ  Обща медицина                                                                    

 

 

Гр. Белово 

Ул. „Юндола”№ 28 

Д-р Йорданка 

Димитрова 

Христеоа 

0888524717 

община Брацигово 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца от 15 до 18год Отглеждане и възпитание на юноши в 

малки групи. Умения са самостоятелно 

поддържане на бит и хигиена, включват се 

в курсове по професионална подготовка - 

фризьорство, с придобиване на 

професионална квалификация, кандидат-

студентски курсове. Подкрепа за 

придобиване на  професионални умения по 

готварство и ресторантьорство. 

15 Община Брацигово 

csuds_br@abv.bg 

Гр.Брацигово, 

ул.”Трети март”57 

03552/21-06  

Костадинка 

Найденова 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца от 3 до 12год Отглеждане и възпитание на деца в среда 

близка до семейната.   потребителите на 

ЦНСТ-ползват услугите на ЦОП гр. 

Брацигово с цел психологическо, 

социално-педагогическо консултиране.  

15 Община Брацигово 

csuds_br@abv.bg 

Гр.Брацигово, 

ул.”Трети март”57 

03552/21-06  

Костадинка 

Найденова 

3. Преходно 

жилище 

Деца от 3 до 18год. Отглеждане и възпитание на деца в среда 

близка до семейната.   потребителите на 

ЦНСТ-ползват услугите на ЦОП гр. 

Брацигово с цел психологическо, 

социално-педагогическо консултиране.  

24 Община Брацигово 

csuds_br@abv.bg 

Гр.Брацигово, 

ул.”Васил Левски”56 

03552/21-06  

Костадинка 

Найденова 

4. Преходно 

жилище 

Деца от 3 до 18год. Подготовка за независим начин на живот-

умения за организиране на бита и 

24 Община Брацигово 

csuds_br@abv.bg 

03552/21-06  

Костадинка 



ежедневието:,придобиване на навици за  

самостоятелност. 

Умения за добро себепредставяне- 

съдействие за получаване на здравни 

грижи и здравна профилактика, семейно 

планиране, професионално ориентиране, 

правно и гражданско възпитание. 

Гр.Брацигово, 

ул.”Васил Левски”56 

Найденова 

5. Преходно 

жилище 

Деца от 3 до 18год. Подготовка за независим начин на живот-

умения за организиране на бита и 

ежедневието:,придобиване на навици за  

самостоятелност. 

Умения за добро себепредставяне- 

съдействие за получаване на здравни 

грижи и здравна профилактика, семейно 

планиране, професионално ориентиране, 

правно и гражданско възпитание. 

24 Община Брацигово 

csuds_br@abv.bg 

Гр.Брацигово, 

ул.”Васил Левски”56 

03552/21-06  

Костадинка 

Найденова 

6. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и семейства в риск.  Провеждане на Кампании „Майка и 

бебе” по програма „Първична  

превенция”-групова работа в 

общността. 

 Кампания „Приемна грижа”- под 

надслов „Вземи ме!” в с. 

Исперихово 

 програма „Семейна подкрепа” с 

родители от малцинството. 

 Психологически консултации. 

 Ангажиране на свободното време 

чрез арт-терапия. 

30 Община Брацигово 

csuds_br@abv.bg 

Гр.Брацигово, 

ул.”Трети март”57 

03552/21-06  

Костадинка 

Найденова 

7. Дневен център 

за деца с 

увреждания 

Деца от 3 до 18год. Медицинско обслужване и наблюдение 

Рехабилитация – изометрични упражнения, 

упражнения за развитие на всички 

засегнати мускули и овладяване на 

14 Община Брацигово 

csuds_br@abv.bg 

Гр.Брацигово, 

ул.”Васил Левски”56 

03552/21-06  

Костадинка 

Найденова 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ „Здравец” От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр.Брацигово,ул. 

„Хр.Гьошев” №5 

Величка Грозева 

03552/24 74 

odz.zdravets@abv.

bg 

2. ОДЗ „Божура 

Фурнаджиева” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Брацигово ул. 

„Христо Смирненски” 

№1 

Теодора Добрева 

03552/2347 

bojura.furnadjieva

@abv.bg 

3. ЦДГ „Вела 

Пеева” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Бяга 

ул. „Първа” №57 

Ваня Пеева 

0897022698 

cdg_biaga@abv.bg 

4. ОДЗ „Йордан 

Шопов” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение с. Исперихово 

ул. „Двадесет и първа” 

№8 

Жана Стефанова 

Вълкова 

odz-

isperihovo@abv.bg 

5. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Козарско Евгения 

Атанасова 

0895/412745 

мускулния дисбаланс. 

Психологично консултиране и дейности за 

развитие на психичните процеси. 

Логопедични занятия – артикулационни 

упражнения,  развитие на говора в потока 

на речта. 

Трудотерапия – провеждане на различни 

занятия за развитие на фината моторика. 

Логопедична рехабилитация за 

преодоляване на говорите дефекти. 



evgenia.atanasova

@abv.bg 

6. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Равногор Николинка 

Билбилева 

035501/330 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Групови 

лекарски 

практики – 1бр. 

 

 

СД”Вени-65 

Велиславова, 

Николова и с-ие 

за ПИП 

 

Индивидуални 

лекарски 

практики – 5 бр. 

 

ЕТ „Д-р Пламен 

Траянов-

ИППМП” 

 

ЕТ „Д-р Георги 

Грозданов 

Арнааудов –

АПМП-ИП” 

 

ЕТ” Д-р. 

 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

Детски болести 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

 

 

 

 

 

Гр. Брацигово  ул. 

„Трети март № 35 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. Брацигово  ул. 

„Трети март № 35 

 

 

Гр. Брацигово  ул. 

„Трети март № 34 

 

 

 

Гр. Брацигово  ул. 

 

 

 

 

Д-р Даниела 

Иванова 

Хаджиева- 

Велиславова 

О899999664 

 

 

 

 

Д-р Пламен 

Василев Траянов 

О899999665 

 

 

Д-р Георги 

Грозданов 

Арнааудов 

0888133943 

 

Д-р. Костадин 



Костадин 

Стефанов 
АППДМ-ИП” 

 

ЕТ"Д-Р Али 

Бурнусузов -

АПМП-ИП" 

 

ЕТ"Д-Р Ал-

Нимри Сулиман 

-  АПМП-ИП" 

 

 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

ЗЛЗ 

 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

„Трети март № 35 

 

 

 

С.Равногор и  2 к-т в с. 

Розово 

 

 

С.Исперихово 

Димитров Стефанов 
0899761894 

 

 

Д-Р Али 

Бурнусузов 

0899999620 

 

Д-Р Сулиман 

Халил Ал-Нимри 

0896666715 

община Велинград 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Дневен център 

за деца и 

младежи с 

увреждания 

Деца и младежи с 

увреждания от 3 до 18год. 

Обучение според възможностите на детето 

за придобиване на знания и умения в 

различните сфери за обучение; 

Овладяване на елементарни домакински 

познания, приготвяне на ястия; 

Рисуване /различни техники и материали/, 

керамика /работа с глина и пластилин/; 

Занимания свързани с общи познания и 

грижи за цветята; 

Спортни дейности; 

Междугрупови отношения; 

Работа със семейството. 

24 Община Велинград 

Гр.Велинград, ул.”Гео 

Милев”6 

dcdmu_velingrad@abv.

bg 

0359/5-12-98 

Величка 

Симеонова 

 

2. Център за Деца на възраст от 4 до Здравни грижи и профилактика  15 Фондация Социални 0359/5-22-39 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Велинград  Величка Манева 

настаняване от 

семеен тип 

18год културни и спортни мероприятия и  

дейности по организация на свободното 

време: Индивидуална работа за овладяване 

на учебния материал Формиране на модела 

на поведение в обществото и в училище. 

Наличие на образователни програми и 

осигурен достъп до информация. 

практики в общността 

Гр.Велинград, ул.Цар 

Самуил 2А   

cnst_velingrad@abv.bg 

Десислава 

Сандакова 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца на възраст от 4 до 

18год 

Здравни грижи и профилактика  

културни и спортни мероприятия и  

дейности по организация на свободното 

време: Индивидуална работа за овладяване 

на учебния материал Формиране на модела 

на поведение в обществото и в училище. 

Наличие на образователни програми и 

осигурен достъп до информация. 

15 Фондация Социални 

практики в общността 

Гр.Велинград, ул.Цар 

Самуил 2А   

cnst_velingrad@abv.bg 

0359/5-22-39 

4. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца от 0 до 18год. и 

техните семейства 

Услуги за деца и семейства в риск, 

превенция на изоставянето на деца и 

настаняването им в специализирани 

институции, приемна грижа и осиновяване, 

реинтеграция и работа с деца с 

поведенчески проблеми. превантивна и 

корекционно-възпитателна работа с 

малолетни и непълнолетни, с техните 

родители; с малолетни и непълнолетни 

правонарушители; социална 

рехабилитация и ресоциализация на деца с 

асоциални прояви; превенция на 

изоставянето на деца. 

36 Фондация Социални 

практики в общността 

Гр.Велинград , ул.Цар 

Самуил 2А   

velingrad_cop@abv.bg 

0359/5-03-44 



„Еделвайс” ул. „Добри Чинтулов” 

№4 

0359/55479 

cdg_edelvais@abv.

bg 

2. ЦДГ „Детски 

рай” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Велинград  

ул. „Гео Милев” №6 

Маргарита 

Узунова 

0359/51668 

margi_uzunova@ab

v.bg 

3. ОДЗ 

„Слънчице” 

От 6м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Велинград  

 ул. „Митко Палаузов” 

№1 

Боряна Петричева 

0359/52510 

odzslance@abv.bg 

4. ЦДГ „Радост” От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Велинград 

 бул. „Съединение” 

№139 

Таня Голомехова  

0359/ 52304 

cdg_radost_vg@ab

v.bg 

5. ОДЗ 

„Фантазия” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Велинград  

ул. „Искра” №16 

Мая Якимова 

0359/52315 

fantazia_velingrad

@abv.bg 

6. ЦДГ „Кокиче” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Грашево Антоанета 

Венкина 

0885898186 

cdg_kokice@abv.b

g 

7. ЦДГ „Пролет” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Драгиново 

ул. „Мариница”, № 20  

Траянка Попова 

03545/23-35 

cdg.prolet@abv.bg 

8. ЦДГ „Юрий 

Гагарин” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Света Петка 

ул. „Арапчал” №24 

Райна Нешева 

nesheva_69@abv.b

g 

9. ЦДГ „Мир” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Сърница 

ул. „Дъбраш” №2 

Таня Ситова 

03547/2385 



t.sitova@abv.bg 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. МБАЛ 

Велинград 

ЕООД 

 

 

Детски блести 

 

 

Акушерство и 

гинекология 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

Деца от 0-18 

 

 

Бременни и родилки 

Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, 

изострени хронични болести- състояния изискващи 

оперативно лечение 

Вътрешни болести 

Неврологични заболявания 

Детски блести 

Акушерство и гинекология 

Анестезиология и оперативно лечение 

Родилна помощ 

Клинико-лабораторна, ехографска и рентгенова 

диагностика 

Консултации поискани от лекари от други лечебни 

заведения 

 

гр. Велинград, бул. 

Съединение №49  

 

Д-р Атанас Ташев  

управител 

0359/53409 

0359/52082 

Факс0359/54270 

2. МБАЛ Здраве - 

Велинград 

ЕООД 

 

 клиники детски 

болести,   

 

акушерство и 

гинекология,  

неонатология, 

 

 

 

 

Деца 

 

 

Бременни 

Родилки и новородени 

Лечебното заведение разполага със следните клиники и 

отделения: 

Кардиология 

Пневмология и физиатрия 

Ендокринология и болести на обмяната 

Вътрешни болести 

Детски болести 

Нервни болести 

Акушерство и гинекология 

Неонатология 

Ортопедия и травматология 

Анестезиология и оперативно лечение 

Обща и клинична патология 

Клинична лаборатория 

Велинград, бул. 

Съединение №49  

 

Управители: д-р 

Йорданка 

Тодорова Савова, 

д-р Георги 

Ангелов Дошев 

 

0359/54298 



3. Специализирана 

Болница за 

пневмо-

физиатрични 

заболявания 

(СБПФЗ) "Света 

Петка 

Българска" 

ЕООД 

 Диагностика, долекуване и продължително лечение и 

рехабилитация на болни с хронични изострени 

заболявания, туберкулоза на белите дробове, физикална 

терапия и климатолечение, лабораторна, рентгеновва и 

ехографска диагностика, консултации поискани от  друго  

лечебно заведение, по основната специалност 

пневмология и физиатрия. 

гр. Велинград ул."4-ти 

километър" 

Управител д-р 

Елена Шопова 

0359 53273 

(Централа); 0359 

55029; 0885 

172027 

E-mail: 

sbpfz@abv.bg 

 

 

4. Специализирана 

болница       за    

рехабилитация-            

Национален 

комплекс”                         

ЕД ЕАД  филиал 

гр. Велинград,  

 Възпалителни и дегенеративни ставни заболявания 

Ортопедо-травматологични заболявания 

Възпалителни заболявания на ГДП и белите дробове 

Сърдечно-съдови заболявания 

Ендокринни и метаболитни заболявания 

Възпалителни гинекологични заболявания 

Стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни заболявания 

гр. 

Велинград,.”Искра”№

15 

У   управител 

        д-р Илза Попова 

 

 

5. Многоопрофилна 

болница за 

долекуване 

продължително 

лечение и 

рехабилитация 

Вита ЕООД 

 

 

 

Заболявания на опорнодвигателния апарат – артрози, 

артрити, дистрози, контузии, състояния след фрактури 

Заболявания на периферната нервна система – дискова 

болест, неврити, невралгии, радикулити, полиневропатии 

Заболявания на дихателната система – хронични 

бронхити, състояния след пневмонии, бронхиална астма, 

други алергични заболявания на дихателната система 

 

Прилагат се различни процедури и програми: 

кинезитерапия и ЛФК, апаратна физиотерапия, 

механотерапия, парафинолечение, инхалации, 

водолечение, различни видове масаж. 

гр. Велинград ул. 

Пушкин № 2 

Управител  

д-р 

 Любомир Крантев 

6. Индивидуални 

лекарски практики 

Деца и възрастни 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ  

  



– 9 бр. 

 

Групови лекарски 

практики – 2бр. 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

община Лесичево 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца от 3 до 6год. Извършване на личния тоалет се 

подпомага от социални работници, 

детегледачи и възпитатели; хранене – 

самостоятелно; Здравните грижи и 

здравната профилактика  от личен лекар, 

стоматолог, мед. сестра и фелдшер,  

Свободното време на децата се запълва с 

честване на празници, рождени дни, 

спортни състезания,. Децата посещават 

детска градина. 

15 Община Лесичово 

с.Лесичово,ул. Георги 

Кратунчев2  

ddlrg_l@abv.bg 

03517/22-33 

Цветанка 

Борисова 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца от 7 до 14год Здравни грижи и профилактика  

културни и спортни мероприятия и  

дейности по организация на свободното 

време: Индивидуална работа за овладяване 

на учебния материал Формиране на модела 

на поведение в обществото и в училище. 

Наличие на образователни програми и 

осигурен достъп до информация. 

15 Община Лесичово 

с.Лесичово,ул. Георги 

Кратунчев2  

ddlrg_l@abv.bg 

03517/22-33 

Цветанка 

Борисова 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип 

Деца от 0 до 18год. 1.Подслон, социално-педагогическа и 

психологическа подкрепа на деца лишени 

от родителски грижи. 

2.Подкрепа за обучение в детска градина и 

10 Община Лесичово 

с..Лесичово, ул.Братя 

Дарджикови 5  

zhuleviadom@abv.bg 

03517/80-20 

 Нена 

Топчийска 



училище, посредничество, подготовка за 

училище. Организиране на културни и 

спортни мероприятия, екскурзии, лагери, 

излети и други дейности по организация на 

свободното време, 

3.Психологическо и социално- 

педагогическо консултиране  Ползване 

услугата ЦОП с.Лесичово, ЦДГ 

с.Лесичово, Основно училище с. 

Калугерово,Читалище с.Лесичово 

4.Организиране на иновативни форми за 

създаване и на умения за независим начин 

на живот и съдействие за професионално 

ориентиране и подготовка. Клубове по 

интереси „Вкусно”, „Майстора” арт ателие 

по трудотерапия „Ателие 44”. 

4. Център за 

обществена 

подкрепа  

Деца до 18год. и техните 

семейства в риск. 

Съдейства за де-институционализация на 

грижите за деца, приемна грижа, оценка на 

родителски капацитет, подкрепа и 

консултиране. реинтеграция, Подкрепа на 

малолетни и непълнолетни майки; 

Превенция на бъдещи рискове, породени 

от ранното съжителство, бременност и 

раждане; 

Мобилна социална работа. Отговорно 

сексуално поведение, репродуктивно 

здраве; 

Оценяване и обучение на кандидати за 

доброволни  и професионални приемни 

родители, по одобрена от МТСП 

подкрепящи услуги  /поддържащо 

обучение, индивидуални и групови 

15 Община Лесичово 

с.Лесичово,ул. Георги 

Кратунчев2  

ddlrg_l@abv.bg 

03517/22-33 

Цветанка 

Борисова 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Калугерово Илка Гинина 

03515/2230 

2. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Лесичово ул. 

„Георги Кратунчев” 

№2 

Бисерка Деянова 

03517/2425 

cdg_lesichovo@ab

v.bg 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Индивидуални 

лекарски практики – 

2 бр. 

 

"Д-Р Николай 

Янков-АПМП- 

ИП"ЕООД 

 

 

ЕТ "Д-Р 

Трендафил 

Богданов -

ИППМП" 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

 

 

 

С.Калугерово,2 к-т 

С.Боримечково 

3 к.т Пазарджик 

ул.”К.Величков 50 

 

 

с. Динката 

 

 

 

 

Д-Р Николай 

Владинов Янков  

0886499994 

 

 

 

Д-Р Трендафил 

Богданов 

консултации /  на приемните семейства;  

Група за обучение на кандидат – 

осиновители; 

Подкрепа на родители на деца, жертви на 

насилие. 



община Панагюрище 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца от 0 до 18год. в риск Услуги за деца и семейства в риск, 

превенция на изоставянето на деца и 

настаняването им в специализирани 

институции, приемна грижа и осиновяване, 

реинтеграция и работа с деца с 

поведенчески проблеми. превантивна и 

корекционно-възпитателна работа с 

малолетни и непълнолетни, с техните 

родители; с малолетни и непълнолетни 

правонарушители; социална 

рехабилитация и ресоциализация на деца с 

асоциални прояви; превенция на 

изоставянето на деца. 

50 Фондация „ Социални 

Практики в 

Общтостта” 

Гр.Панагюрище 

ул.Кръстьо Гешанов 5 

cop.pg@mail.bg 

0357-6-20-23  

Красимира 

Йонева- 

Русинова 

2. Дневен център 

за деца с 

увреждания 

„Дъга” 

Почасови и целодневни 

грижи за деца с 

увреждания от 3 до 18 г. 

 

Социални услуги за деца с ментални и 

физически увреждания. Психомоторни 

занятия, музикални, рисуване и приложни 

дейности, занятия за речева активност, 

дейности от ежедневния живот и др.. 

Рехабилитация, специализирани  

медицински грижи, логопедична помощ, 

психологическа помощ и подкрепа. 

Изготвяне на  описателна диагностика на 

детето. Консултиране с външни 

специалисти. Работа с родители. 

Информиране и обучение на работещите с 

детето. Терапевтични дейности и ателиета. 

24 Община Панагюрище 

ДЦДУ”ДЪГА” 

гр.Панагюрище,ул. 

"Кристьо Чолаков" 32 

0357/62183  GSM 

0888703114 

 

 

Лилия 

Петришка 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ 

„Надежда” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Бъта 

ул. „Георги Павлов” № 

46 

Мария Рендакова 

03533/2286 

nadejdab@abv.bg 

2. ЦДГ „Мечо 

Пух” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Оборище 

ул. „Оборище” №16 

Стоянка 

Брандийска 

035394/354 

3. ОДЗ „Звънче” От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Панагюрище 

ул. „Олга 

Брадестилова” №19 

Гинка Златарева 

0357 /62116 

odzzvanchepan@

abv.bg 

4. ЦДГ „Пролет” От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Панагюрище 

ул. „Кръстьо Гешанов” 

№8 

Анета 

Сапунджиева 

0357 /63691 

5. ОДЗ „РАЙНА 

КНЯГИНЯ” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Панагюрище; ул. 

„Стефан Финджеков” 

№1 

Татяна 

Костадинова 

0357 /62080 

tatianakos@abv.

bg 

6. ЦДГ 

„Брезичка” 

От 3 до 7г.  гр. Панагюрище 

ул. „Орчо Войвода” 

№4 

Радка 

Ножделова 

0357 /62188 

brezi4ka_pan@a

bv.bg 

7. ЦДГ „Първи 

юни” 

От 3 до 7г.  възпитание и обучение гр. Панагюрище  

ул. „Павел Делирадев” 

№2 

Галина 

Матанова 

0357 /62013 

sdg_1 

iuni@abv.bg 



8. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Попинци 

ул. „Хр. Ботев” №5 

Пенка 

Даскалова 

03534 /3260 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. МБАЛ „Събо 

Николов” 

ЕООД, гр. 

Панагюрище 

ДКЦ 

Клиника 

Акушерство и 

гинекология 

Клиника Детски 

болести 

 

 

 

 

 

Деца и  възрасни 

 

 

Бременни и родилки 

 

 

деца 

Хирургично отделение;                                             

Отделение Педиатрия;                                             

Отделение по анестезия и интензивно лечение;                 

Отделение по рехабилитация и физикална терапия;     

Отделение по ортопедия и травматология;            

Отделение по образна диагностика;                                 

Клинична лаборатория;                                        

Микробиологична лаборатория;                                     

Лаборатория по клинична патология.                           

Отделение по Нервни болести;                                         

Отделение по Кардиология със сектор „Инвазивна 

кардиология";                                                             

Вътрешно отделение със сектори „Пулмология", 

Гастроентерология" и „Ендокринология";                        

Отделение по хемодиализа;                                                    

Акушеро-гинекологично отделение, 

 

гр. Панагюрище, ул. 

Георги Бенковски 100 

0357/62372 

 0357 67074 

Управител: Д-р 

Мая Димитрова 

Влайкова 

 

2. Индивидуални 

лекарски практики 

– 11 бр. 

 

Групови лекарски 

практики – 1бр 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

  



община Пещера 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Дневен център 

за деца и 

младежи с 

увреждания 

Деца с увреждания от 3 до 

18год. 

Задоволяване на ежедневните здравни, 

образователни и рехабилитационни 

потребности, организация на свободното 

време предоставяща на децата и техните 

родители на логопедчни  корекции на 

говорните нарушения, подпомага се 

езиковото, речево развитие  на децата. 

Подпомага се образователното развитие, 

Рехабилитация, функционална, 

саомообслужваща и занимателна 

трудотерапия.. 

Психологическа подкрепа  за развитие на 

когнитивните процеси. 

36 Община Пещера   

Гр.Пещера, ул.Сокола 

1  

dzdmu_pestera@abv.bg 

0350/6-22-88 

Димитър Попов 

 

2. Кризисен 

център за лица 

и деца, 

пострадали от 

насилие 

Лица и деца, пострадали 

от насилие и трафик 

Услуги за лица и деца, пострадали от 

насилие -компетентна и професионална 

консултативна помощ на децата и лицата, 

жертви на насилие и трафик,  работа с цел 

превенция насилието над уязвими 

групи.социално-правни консултации; 

психологическа и здравна 

подкрепа;посредничество с институции и 

социални системи; семейни консултации; 

обучения за придобиване на базови 

поведенчески умения; програми за 

образование и професионално обучение и 

ориентиране; изготвяне и осъществяване 

12 Фондация ИГА 

Гр.Пещера, 

ул.Дойранска епопея 5  

offise@iga-bg.org 

Живка 

Балабанова 

0350/6-40-44 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

Услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ 

„Еделвайс” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с.Капитан Димитриево Мери Илиева 

0896608280 

2. ЦДГ „Сокола” От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Пещера 

ул. „Гео Милев” №19 

Любка Кръстева 

0350/6 62 

94lubka.krasteva@

abv.vg 

3. ЦДГ”Слънчо” От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. Пещера 

ул. „П. Горанов” № 66 

Донка Гьошева 

0350/62223sun64@

abv.bg 

4. ОДЗ „Иглика” От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Пещера 

ул. „Владимир 

Рилски” №26 

Зоя Кацарова 

0350/90717 

iglika3680@abv.bg 

5. ОДЗ „Изгрев” От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Пещера 

ул. Д-р „П.Цикалов” 

№35 

Ренета Петрова 

Русинова 

0350/6 39 20; 

0896/608281 

odz.izgrev@.bg 

6. ОДЗ „Деница” От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Пещера 

ул. „Петър Горанов” 

№54 

Верка Климентова 

0350/63962 

v_klimentova@abv

.bg 

7. ЦДГ 

„ЗДРАВЕЦ” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Радилово 

ул. „Вела Пеева” №9 

Стефка Иванова 

Ташева 

0896608269 

zdravec_radilovo@

abv.bg 

на индивидуални подкрепящи програми и 

програми за социално включване. 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. МБАЛ "проф. 

Димитър Ранев" 

ООД  гр. 

Пещера 

 

 

Клиника детски 

болести 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

 

Деца 0-18г. 

Отделения: 

нервни болести, 

кардиология, 

пневмология и фтизиатрия, 

детски болести, 

анестезиология и интензивно лечение, 

ортопедия и травматология, 

инфекциозни болести, 

физикална и рехабилитационна медицина, 

образна диагностика, 

клинична патология, 

клинична лаборатория, 

микробиология 

гр. Пещера, ул. Д-р 

Петър Цикалов 42 

Управител д-р 

Стоил Апостолов  

тел:0350 62021 

2. Индивидуални 

лекарски практики 

– 6 бр. 

Групови лекарски 

практики – 2бр 

 Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

  

община Ракитово 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Дневен център 

за деца с 

увреждания  

“Св. Стилян” 

Деца с увреждания на 

възраст от 3 до 18год 

Придобиване на самостоятелност и битови 

умения , подпомагане при извършване на 

личния тоалет, хранене, здравни грижи и 

здравна профилактика, организиране на 

24 Община Ракитово 

Гр.Ракитово , 

ул.Г.Георгиев 5 

dcdu_stilian@abv.bg 

тел.03542 /22 

32    Мобилен    

0889 66 05 90   

Светлана 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ „ТРЕТИ 

МАРТ” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Дорково 

ул. „Хр.Ботев” №2 

Наташа 

Механджийска 

03543/2387 

2. ЦДГ„СЛАВЕЙ

ЧЕ” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Костандово 

ул. ,,СТРАЦИН” №1 

Зара Ягънова 

035442227 

zaraian@abv.bg 

3. ОДЗ „Малина 

Тодорова” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение с. Ракитово 

ул. „Хр. Смирненски” 

69 

Росица Накова 

03542/2376 

odz_malinatodorov

a@abv.bg 

 

4. ОДЗ 

„М.Палаузов” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение с. Ракитово 

ул. „Христо Ботев” №5 

Сашка Генчева 

03542/3580 

sa6ka_g@abv.bg 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Индивидуални 

лекарски 

практики - 9 бр. 

Деца и възрастни 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

  

културни и спортни мероприятия и други 

дейности по организация на свободното 

време, наличие на образователни програми 

и осигурен достъп до информация, 

осъществяват ли се терапевтични и 

рехабилитационни дейности, осигурено 24-

часово медицинско обслужване и др. 

Баева 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Бошуля 

ул. „Първа” №53 

Мая Радева 

03566/2045 

2. ЦДГ „Слънце” 

с. Варвара 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Варвара 

ул. „Трета” № 39 

Калинка Божилова 

03563/2017 

3. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение гр. ВетренУл. 52 №17 Силвана 

Вощанска 

03584/3071 

4. ЦДГ 

„Детелина” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Ветрен дол 

ул. „Тринадесета” №4 

Анета Славова 

0898727557 

5. ЦДГ „Райна 

Княгиня” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Виноградец 

ул. 25 №4 

Десислава 

Кърджева 

03568/2337 

6. ЦДГ „Слънчо” От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Карабунар 

ул. 27 №1 

Красимира Бирова 

7. ЦДГ 

„Щастливо 

детство” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Ковачево ул. 

„Двадесет и трета” 

№15 

Христина 

Михайлова 

03567/2030 

comcopy@abv.bg 

8. ЦДГ „Детски 

рай”  

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Лозен 

ул. „Осма” №24 

Соня Маркова 

03567/2496 

9. ЦДГ От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Семчиново Таня Танева 

община Септември 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



ул. „Първа” №36 03564/238 

10. ОДЗ „Червена 

шапчица” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Септември 

ул. „Васил Левски” 

№44 

Силвия Лазарова 

03561/ 

2460/0879605598 

odz_2@abv.bg 

11. ОДЗ №1 

„Приказен 

свят” 

 От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Септември 

ул. „Иван Вазов” 10 

Силвия Лазарова 

2460/2061 

odz1_septemvri@a

bv.bg 

 

12. ЦДГ 

„Снежанка” 

От 3 до 7г. възпитание и обучение с. Симеоновец 

ул. 1 №7 

Верка Пенкова 

03564 23-84 

cdg_simeonovec@a

bv.bg 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1.  

Медицински център 1 

Септември ЕООД  

 

 

Деца и възрастни Изследвания                                                                      

Пакет клинична лаборатория ВСМДИ                                      

fT4                                                                                                      

TSH                                                                                    

Пакет клинична лаборатория                                                          
Пакет образна диагностика  

 

гр. Септември, бул. 

"България" № 80 

 

Управител: Д-р 

Ирина Ангелова 

Попова 

03561 2026 

 

 

2. Индивидуални 

лекарски практики 

– 16 бр. 

 Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

  

община Стрелча 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ „Д-р 

Стайко 

Стайков” 

От 3 м. до 7г. отглеждане, възпитание и обучение гр. Стрелча 

ул. „Недельо 

Сапунджиев” №4 

Мария Петришка 

03532/2070 

cdg.strelcha@dir.bg 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. Индивидуални 

лекарски практики 

– 2 бр. 

 

ЕТ"Хипократ 2004 

- Д-р Златка 

Божкова-ИППМП" 

 

ЕТ"Д-р Иван 

Трифонов - 

ИППМП" 

 

Групови лекарски 

практики – 1бр 

 

 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

Деца и възрастни 

 

 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

 

Извънболнична  първична  медицинска помощ съгласно 

ЗЛЗ 

 

 

 

 

Гр. Стрелча 

Ул.”Иван.Павлов ” №2 

 

 

Гр. Стрелча 

Ул.”Иван.Павлов ” №2 

и 2 к-т с. Смилец 

 

 

 

Д-р Златка 

Велкова 

Божкова  

Тел. 35-92 

 

Д-р Иван 

Трифонов 

035322093  

0888671140 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



област Търговище 

община Търговище 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

обществена 

подкрепа 

- деца в риск от 

изоставяне и техните 

семейства 

- бременни, за които има 

риск от изоставяне на 

новороденото; жени със 

застрашена бременност 

от високо рискови 

общности; 

- деца, отпаднали от 

училище или в риск от 

отпадане от училище и 

техните семейства от 

общността; 

- деца, жертва на 

злоупотреби, насилие 

или експлоатация в или 

извън семейната 

среда;техните 

семейства; 

- деца с отклоняващо се 

поведение и техните 

семейства; 

- деца, настанени в 

- Подкрепа и консултиране на семейства; 

- Работа с деца жертва на насилие; 

- Работа с деца с противообществени 

прояви; 

- Работа с деца отпаднали от училище или 

такива, за които съществува риск от 

отпадане; 

- Работа по реинтеграция на деца в 

биологичното им семейство; 

- Групова работа с деца – под формата на 

социално-психологически тренинг; 

- Мобилна социална работа на терен 

66 Фондация 

“Международна 

Социална служба – 

България” 

гр. Търговище, кв. 

Запад 3 

 

Георги 

Григоров 

0601/6-11-44 

 



специализирани 

институции за деца; 

- деца и младежи, 

напускащи 

специализираната 

институция за деца, 

както и на младежи в 

риск от общността с цел 

успешна социална 

интеграция и 

професионална 

реализация; 

- деца и семейства в 

общността; 

- кандидати за приемни 

семейства; утвърдени 

приемни семейства с 

настанени деца; 

- деца от 3 до 18 години, 

жертва на насилие; деца, 

чието семейство 

изживява някаква криза 

– развод на родители, 

смърт на родител, 

насилие в семейството, 

жилищна криза. 

2. Център за 

социална 

рехабилита

ция и 

интеграция 

на жертви 

- деца, младежи и 

девойки от 3 до 18 

години, свидетели и 

жертви на насилие, 

техните родители, 

учители и специалисти 

- Емоционална подкрепа за жени и деца, 

жертва на домашно насилие, сексуално 

насилие и трафик; 

- Психологическо консултиране; 

- Психотерапия; 

- Юридическо консултиране; 

 Сдружение 

“Асоциация НАЯ” 

Гр.Търговище 

Ул.”Антим І”№37 

Светлана 

Сивчева 

0601/6-28-89 



на домашно 

насилие 

от училища, институции 

и организации; жертви 

на домашно насилие над 

18 години 

- Социално консултиране; 

- Съдействие при контакти с институции; 

- Партниране при решаване на социални 

проблеми; 

- Открита телефонна линия за жени и деца, 

свидетели и жертви на домашно насилие, 

сексуално насилие и трафик; 

- Услуги за лица, жертви на трафик на 

хора. 

3. Звено 

“Майка и 

бебе” 

- Бременни, самотни 

майки, непълнолетни 

бременни, майки в 

затруднено финансово 

положение, в жилищна 

криза, жертви на 

насилие, в последния 

месец на бременността и 

др. 

- Работа по превенция на изоставянето на 

деца в специализирани институции 

8 майки и 

техните деца 

Фондация 

“Международна 

Социална служба – 

България” 

гр. Търговище, кв. 

Запад 3 

Георги 

Григоров 

0601/6-11-44 

 



4. Център за 

социална 

рехабилита

ция и 

интеграция 

- Деца на възраст от 7 до 

18 години с различни по 

степен на тежест и вид 

увреждания и/или СОП 

и техните семейства, 

като: 

          -деца с лека и средна 

степен на умствена 

изостаналост; 

          -деца със сензорни и 

двигателни нарушения 

(детска церебрална 

парализа, аутизъм,  

множествени увреждания, 

синдром на Даун и др.); 

          -деца с речеви 

нарушения; 

          -множествени 

увреждания 

- Деца с увреждания 

и/или със СОП на 

възраст от 7 до 18 

години, настанени в 

специализирани 

институции или други 

резидентни услуги. 

Наскочени към детето и младежа с 

увреждания: 

 

- Дейности,  улесняващи социалното 

включване 

- Рехабилитация и терапия 

- Арт-терапия  и трудотерапия 

 

Насочени към родителите: 

- Информиране 

- Консултиране 

- Обучителни програми за родители 

25 Фондация 

“Международна 

Социална служба – 

България” 

гр. Търговище, кв. 

Запад 3 

 

Георги 

Григоров 

0601/6-11-44 

 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. "МБАЛ-Търговище" АД 

1.1. Детско 

отделение 

Обслужва пациенти от 

0 до 18 годишна 

възраст 

o Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от профилите на педиатрията на деца до 

18 години. 

 

 

 

 

гр.Търговище 

кв. "Запад", бул. 

"Сюрен" 

 

 

 

 

Д-р Иван Василев 

Светулков 

0601 / 68888 

1.2.  

Неонатологично 

отделение 

Новородени o Кардиопулмонална адаптация на новородените; Първа 

помощ на рисково новородените деца. 

1.3. Родилно 

отделение 

Новородени и родилки o Осъществява ранна и висококвалифицирана 

диагностика на нозологичните единици и адекватна 

лечебна дейност, първи грижи за новороденото 

1.4. Акушеро-

гинекологично 

отделение 

Бременни жени и 

родилки 

o Профилактични и специализирани прегледи 

o Оперативни интервенции при гинекологични 

заболявания; 

o Диагностика и лечение на всички проблеми по време 

на бременността. 

1. "СОБАЛ- Д-р 

Тасков" ООД 

Деца и лица  o Безкръвна и безшевна хирургия на катаракта през 

минимален разрез (2-3мм) с имплантиране на най-

съвременни вътреочни лещи 

o Лазерна корекция на късогледство, далекогледство и 

гр.Търговище 

ул. "Ал. 

Стамболийски" № 25 

Д-р Димитър 

Георгиев Тасков 

0601 / 63404 

5. Приемна 

грижа 

- Деца, настанени в 

специализирани 

институции; деца от 

общността и в риск от 

изоставяне 

Подбор, обучение и оценяване на 

кандидатите за приемни родители. 

 Община Търговище 

адрес: 

гр. Търговище, 

пл. Свобода 

 

адрес на услугата: 

гр. Търговище 

кв. Запад 3 

/в сградата на КСУДС/ 

Стефка 

Петрова 

Диана 

Димитрова 

 



астигматизъм 

o Микрохирургия на окото 

o Лазерна терапия при глаукома, вторична катаракта, 

заболявания на ретината (диабетна ретинопатия) 

o Хирургично и консервативно лечение на глаукома 

o Консервативно лечение на възпалителни заболявания 

на предния и задния очен сегмент 

1. "СХБАЛ-Папуров" ООД 

3.1. Ортопедичен 

сектор 

Деца и лица o Извършват се операции с малък и среден обем на 

сложност, артроскопски операции. 
 

 

 

гр.Търговище 

ул. "Пирин" № 14, 16 

 

 

 

Д-р Добрин 

Христов Папуров 

0601 / 66070 

3.2. Реанимация Деца и лица o интензивно лечение 

3.3. Хирургично 

отделение 

Деца и лица o Извършват се операции в областта на коремната и 

гръдната хирургия, гинекология, лапароскопски 

операции (безкръвни). Диагностика и лечение на 

заболявания на стомашно - чревния тракт. Извършват 

се хирургични интервенции върху жлъчно - 

чернодробната област, заболявания на щитовидната 

жлеза и гърдата, коремната област, доброкачествени и 

злокачествени новообразования. 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
ЦДГ 

1. ЦДГ № 1 

“Веселушко” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Търговище, ул. 

“Трапезица” № 18 

0601635 38 

veselushko_49@ab

v.bg 

2. ЦДГ № 2 

“Осми март”      

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

гр. Търговище, ул. 

“Неофит Рилски” № 1 

0601 624 60 

8mart@mail.bg 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

3. ЦДГ № 3 

“Здравец” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Търговище, ул. 

“Стефан Куцаров” № 7 

0601 63298 

zdravetc_cdg@abv.

bg 

4. ЦДГ № 4 

“Славейче” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Търговище, ул. 

«Скопие» № 6 

0601 646 84 

cdg_4_tg@abv.bg 

5. ЦДГ № 5 

“Червената 

шапчица” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Търговище, ул. 

«Любен Каравелов» 29 

0601 6 49 42 

rade5@abv.bg 

6. ЦДГ № 6 

“Пролет” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Търговище, ул. 

“Трети март” 

0601 6 3895 

telec13@abv.bg 

7. ЦДГ № 7 

“Снежанка” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр.Търговище, 

кв.“Запад” № 1 

0601 6 48 19 

cdg_07@abv.bg 

8. ЦДГ № 8 

“Слънце” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр.Търговище, 

ул.»Кубрат» 

0601 625 06 

mihova69@abv.bg 



9. ЦДГ № 9 

“Приказка” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Търговище, кв. 

“Запад” № 2 

0601 648 52 

daniela.dimitrovaa

@abv.bg 

10. ЦДГ № 10 

“Радост” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Търговище, ул. 

“Ал.Стамболийски № 

23 

0601 648 97 

cdg_radost_targovi

shte@abv.bg 

11. ЦДГ 

"Зорница"- с. 

Дралфа с 

филиали в 

с.Подгорица, 

с.Г.Ново,  

с.Росина, 

с.Кръшно и 

с.Маково 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Дралфа,  

с.Подгорица, с.Голямо 

Ново,  с.Росина, 

с.Кръшно, с.Маково 

06027 2285 

coneva_0707@abv.

bg 

12. ЦДГ "1-ви 

юни" - 

с.Макариополс

ко с филиали в 

с.Буйново, 

с.Пробуда, 

с.Острец и 

с.Надарево 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с.Макариополско, 

с.Буйново, с.Пробуда, 

с.Острец, с.Надарево 

06026 2240 

boteva_1@abv.bg 

13. ЦДГ "1-ви 

юни"- с.Руец с 

филиали в 

с.Овчарово, 

с.Кралево, 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с.Руец, с.Овчарово, 

с.Кралево, с.Баячево, 

с.Дългач 

06024 2225 

dima.atanasova@ab

v.bg 



с.Баячево и 

с.Дългач 

14. ЦДГ "Мир"- 

с.Търновца с 

филиали в 

с.Вардун, 

с.Черковна и 

с.Драгановец 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с.Търновца, с.Вардун, 

с.Черковна, 

с.Драгановец 

06003 2364 

svetla961@abv.bg 

 ОДЗ 

1. ОДЗ 

“Пчелица” 

За деца от 3м. до 7г. Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

своите деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Търговище, ул. 

«Никола Симов» № 6 

060163972 

mil_nik@abv.bg 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. "ИПСМП по 

Детски болести 

- Д-р Емел 

Ахмет Расим " 

Деца - Първична медицинска помощ - Детски болести гр. Антоново; ул. 

Тузлушки герой 

д-р Емел Ахмет 

Расим 

0895 785095 

община Антоново 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



2. " ИППМП-Д-р 

Божана 

Иванова 

Харизанова" 

Деца и лица - Извънболнична медицинска помощ гр.Антоново,  ул." 

Тозлушки герой " № 

67 

Д-р Божана 

Иванова 

Харизанова 

3. ЕТ-"ИППМП-

лекарски 

кабинет-Д-

рСветлозар 

Бонев" 

Деца и лица - Извънболнична медицинска помощ общ.Антоново,с.Стевр

ек 

Д-р Светлозар 

Иванов Бонев 

4. ЕТ-"ИППМП-

Д-р Райна 

Коларова" 

Деца и лица - Извънболнична медицинска помощ общ.Антоново,с.Мора

вка 

Д-р Райна Колева 

Коларова 

5. "Медицински 

център -І-

Антоново" 

ЕООД 

Деца и лица - Извънболнична медицинска помощ гр.Антоново,ул." 

Тозлушки герой " № 

60 

Д-р Боян Сергеев 

Филев 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. ЦДГ “6-те 

Ястребинчета” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул. "Стара планина" 

No 1, 7970 Антоново 

Телефон: +359 

(0)885 398401; 

+359 (0)6071 2335 

2. ЦДГ “Елена 

Манова” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

7960 Стеврек, Община 

Антоново 

Телефон: +359 

(0)6077 273 

3. ЦДГ 

“Детелина” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

с.Изворово, 7950 

Изворово, Община 

Телефон: +359 

(0)885 398407 



предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Антоново директор Росица 

Лозанова 

4. ЦДГ “Надежда 

Калайджийска

” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

ул.Панайот Волов, 

7994 Трескавец, 

Община Антоново 

Телефон: +359 

(0)60453 312; +359 

(0)885 398410 

5. ЦДГ 

с.Таймище 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с.Таймище, 7983 

Таймище, Община 

Антоново 

Телефон: +359 

(0)885 398404 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД 

1.1. Детско 

отделение 

Обслужва пациенти от 

0 до 18 годишна 

възраст 

1.2.Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от профилите на педиатрията на деца до 

18 години. 

 

 

 

гр.Омуртаг 

ул. "Търновска» № 55 

 

 

 

Д-р Павлина 

Стоянова Павлова 

0605 / 6 24 80 

1.2. Родилно 

отделение 

Новородени и родилки 1.3.Осъществява ранна и висококвалифицирана 

диагностика на нозологичните единици и адекватна 

лечебна дейност, първи грижи за новороденото 

1.3. Акушеро- Бременни жени и 1.4.1. Профилактични и специализирани прегледи 

община Омуртаг 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



гинекологично 

отделение 

родилки 1.4.2. Оперативни интервенции при гинекологични 

заболявания; 

1.4.2.1.Диагностика и лечение на всички проблеми по 

време на бременността. 

2. "ИПСМП по 

Детски болести 

- Д-р Дора 

Иванова 

Иванова" 

Деца 2.4.Първична медицинска помощ - Детски болести 

 

гр.Омуртаг,ул."Църков

на " № 3, вх.Б 

Д-р Дора Иванова 

Иванова 

0888 287127 

3. ЕТ -"ИПСМП 

по Детски 

болести -Д-р 

Цветелина 

Генчева  " 

Деца - Първична медицинска помощ - Детски болести 

 

гр.Омуртаг,ул." 

Търновска " № 55, к.№ 

9 

Д-р Цветелина 

Генчева Трайкова 

0889 649721 

4. "ИПСМП по 

Детски болести 

- Д-р Емел 

Ахмет Расим " 

Деца - Първична медицинска помощ - Детски болести 

 

гр.Омуртаг,ул." 

Търновска " № 55 

Д-р Емел Ахмет 

Расим 

0895 785095 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

ЦДГ 

1. ЦДГ № 1 

Омуртаг 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр.Омуртаг, 

ул.”Аспарух „ №12 

Веска Христова 

Рашева 

0605/621 45 

0884 384 294 

2. ЦДГ № 2 

Омуртаг 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

гр.Омуртаг, 

ул.„28 януари, № 1 

Илиана Драганова 

Димитрова 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 0605/622 11 

0884 384 586 

3. ЦДГ № 3 

Омуртаг 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр.Омуртаг, 

ул.„Възраждане” № 26 

Венета 

Рашева Петкова 

0605/625 59 

0884 384 509 

4. ЦДГ 

„Космонавт” с. 

Камбурово 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Камбурово, 

ул. „Палатица” № 7 

Йовка Савова 

Ненкова 

0882 483 409 

5. ЦДГ „Първи 

юни”              с. 

Врани кон 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Врани кон, 

ул. „Стара планина” 

№2 

Емел Хюсеинова 

Расимова 

0884 384 352 

6. ЦДГ 

„Щастливо 

детство”        с. 

Обител 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Обител, 

ул. Г. Димитров” № 7 

Хатидже Билялова 

Юрукова 

0884 384 502 

7. ЦДГ „Радост”, 

с. Звездица 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Звездица, 

ул. „9-ти септември” 

№ 5 

Антония 

Димитрова 

Дойчева 

0882 527 982 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. "ИПСМП по 

Детски болести 

Д-р Стефан 

Денев 

Йорданов " 

Деца - Първична медицинска помощ - Детски болести гр. Опака, сградата на 

бившата поликлиника 
Д-р Стефан 

Денев 

2. " ГППМП -

Медика - 2000" 

ООД 

Деца и лица - Първична медицинска помощ - Детски болести гр.Опака, ул." Руси 

Минков " № 12 и 

разкрит кабинет в общ. 

Опака с. Голямо 

Градище 

Д-р Ангел 

Димитров 

Мисирджиев 

3. АПМП-

Групова 

практика " 

Здраве - ЕК" 

ООД 

Деца и лица - Първична медицинска помощ - Детски болести гр.Опака, ул." Руси 

Минков " № 12 

Д-р Ерол Ибрямов 

Ефраимов 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ Опака За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

Адрес: Съединение 17, 

7840 Опака 

Телефон: +359 

(0)6039 2389; +359 

община Опака 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

(0)6039 2389 

2. ЦДГ "1-ви 

юни" 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Адрес: Г.Димитров 10, 

7848 Голямо градище, 

Община Опака 

Телефон: +359 

(0)60370 212 

3. ЦДГ 

"Калинка" 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Адрес: 
ул.Бр.Освободители, 

7847 Горско Абланово, 

Община Опака 

Телефон: +359 

(0)60374 231; +359 

(0)60374 231; +359 

(0)60374 231; +359 

(0)60374 231 

4. ЦДГ 

"Щастливо 

детство" 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Адрес: Цар 

Освободител 13А, 

7844 Гърчиново, 

Община Опака 

Телефон: +359 

(0)60375 262 

5. ЦДГ Крепча За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Адрес: Хан Аспарух 1, 

7845 Крепча, Община 

Опака 

Телефон: +359 

(0)60372 571; +359 

(0)60372 571; +359 

(0)60372 571 

6. ЦДГ Люблен За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Адрес: Пимаза 25, 

7843 Люблен, Община 

Опака 

Телефон: +359 

(0)60376 361; +359 

(0)60376 361; +359 

(0)60376 361; +359 

(0)60376 361 

община Попово 

Действащи социални услуги в общността за деца 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. "МБАЛ-Попово" ЕООД 

1. Детско 

отделение 

Обслужва пациенти от 

0 до 18 годишна 

възраст 

1.4.Диагностично уточняване и активно лечение на 

заболявания от профилите на педиатрията на деца до 

18 години. 

гр.Попово 

кв. "Запад" 

Д-р Иван Петков 

Димитров 

0608 / 4 24 01 

2. "ИПСМП по 

Детски болести 

Д-р Стефан 

Денев 

Деца - Първична медицинска помощ - Детски болести гр.Попово,ул."Мара 

Тасева " № 

14,вх."А",ап.1,ет.1 

Д-р Стефан Денев 

Йорданов 

0608 46090 

Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

социална 

рехабилита

ция и 

интеграция 

- Деца и лица с 

увреждания 

 

Наскочени към детето и младежа с 

увреждания: 

 

- Дейности,  улесняващи социалното 

включване 

- Рехабилитация и терапия 

- Арт-терапия  и трудотерапия 

 

Насочени към родителите: 

- Информиране 

- Консултиране 

Обучителни програми за родители 

50 Община Попово 

адрес: 

гр. Попово, 

ул. "Ал. 

Стамболийски" 1 

 

адрес на услугата:  

гр. Попово, 

ул. Михаил 

Маджаров 2 

 

Адалет 

Исмаилова 

0608/4-02-73;4-

02-24 

2. Приемна 

грижа 

- Деца, настанени в 

специализирани 

институции; деца от 

общността и в риск от 

изоставяне 

Подбор, обучение и оценяване на 

кандидатите за приемни родители. 

 Община Попово 

адрес: 

гр. Попово, ул. Ал. 

Стамболийски 1 

Ивет Кънева 

0608/40249 



Йорданов " 

3. ЕТ-" ИПСМП-

Детски 

болести-Д-р 

Румяна 

Йорданова" 

Деца - Първична медицинска помощ - Детски болести гр.Попово, ул." Мара 

Тасева" № 14, вх."А" 

Д-р Румяна 

Бахнева 

Йорданова 

 

4. ЕТ - " ИПСМП 

- Д-р Стела 

Димитрова " 

Деца - Първична медицинска помощ - Детски болести гр.Попово, сграда на " 

МБАЛ-Попово"ЕООД 

 

 

Д-р Стела 

Димитрова 

Тодорова 

0897 252003 

5. ЕТ- " АСМП - 

Д-р Атанас 

Атанасов " 

Деца - Първична медицинска помощ - Детски болести гр.Попово, сграда на " 

МБАЛ-Попово"ЕООД 

 

Д-р Атанас Радев 

Атанасов 

0608 43711 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
ЦДГ 

1. ЦДГ № 1 – 

„Люляче” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Попово - 7800, ул. 

”Марко Николов” № 2 

/с филиал в кв. Сеячи/ 

тел. 0608 / 4-79-58 

и тел. 0608 / 4-14-

20 (кв. Сеячи) и 

директор Татяна 

Петрова 

2. Група с. 

Дриново 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Група 

с. Дриново 060380 / 270 

3. Група с. 

Зараево 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

с. Зараево 06032 / 2236 

http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2009/cdg_luliache.jpg
http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2009/cdg_luliache.jpg


възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Група 

4. Група с. 

Садина 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Група 

с. Садина 06036 / 22-83 

5. ЦДГ № 2 – 

„Пролет” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Попово – 7800, ул. 

”Пирин планина” № 14 

тел. 0608 / 4-23-57, 

e-mail: 

gitsa_56@abv.bg и 

директор Гинка 

Христова 

6. Група с. 

Глогинка 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Група 

с. Глогинка 060387 / 230 

7. Група с. 

Кардам 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Група 

с. Кардам 060389 / 380 

8. ЦДГ № 3 – 

„Лястовичка” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Попово – 7800, ул. 

”Каломенска” № 7 

тел. 0608 / 4-25-48, 

e-mail: 

liastovichka3@abv.

bg и директор 

Маринка Стоянова 

9. Група с. Ломци За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в с. Ломци 060385 / 361 

http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2010/cdg_prolet.jpg
http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2010/cdg_prolet.jpg
http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2008/cdg_liastovichka.jpg
http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2008/cdg_liastovichka.jpg


съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Група 

10. ЦДГ № 4 – 

„Славейче” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Попово – 7800, ул. 

”Тракия” № 49 

тел. 0608 / 4-25-47, 

e-mail: 

zdgslaveiche4@abv

.bg и  

директор 

Красимирка 

Димитрова 

11. Група с. 

Априлово 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Априлово 060377 / 381 

12. Група с. 

Водица 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Водица 060386 / 239 

13. Група с. Гагово За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Гагово 060384 / 236 

14. Група с. 

Ковачевец 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Ковачевец 060382 / 370 

http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2008/cdg_slavejche.jpg
http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2008/cdg_slavejche.jpg


15. ЦДГ № 6 – 

„Здравец” 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Попово – 7800, ул. 

”Гагарин” № 1 

тел. 0608 / 4-35-22, 

e-mail: 

rosica_cherkezova

@abv.bg и 

директор Росица 

Черкезова 

16. Група с. 

Еленово 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Еленово 060385 / 390 

17. Група с. 

Светлен 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Светлен 06030 / 2206 

18. Група с. 

Тръстика 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Тръстика 060385 / 460 

ОДЗ 

1. ОДЗ № 5 – 

„Слънце”  

За деца от 3м. до 7г. Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

своите деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Попово – 7800, кв. 

”Запад” бл. 37 

тел. 0608 / 4-27-63, 

e-mail: 

odz.popovo@abv.b

g и директор 

Димитринка 

Витанова 

2. Група с. 

Медовина 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

с. Медовина 06033 / 2380 

http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2010/cdg_zdravec.jpg
http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2010/cdg_zdravec.jpg
http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2010/cdg_slance_2009.jpg
http://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/img/2010/cdg_slance_2009.jpg


предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

3. Група с. 

Славяново 

За деца от 3 до 7г. Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Славяново 06034 / 2264 

област Русе 

община Русе 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 

1. Дневен център 

за деца с 

увреждания 

Деца и младежи с 

умствени увреждания 

Дневна професионална грижа за деца с 

увреждания. 

30 Гр. Русе, ж. к. Родина 

1, ул. Сърнена гора 28 

082 / 841728 

„Рализ” - 

Бисерка 

Иванова 

2. Дневен център 

за деца с 

увреждания 

Седмична грижа Ранна интервенция за деца с увреждания 

от 0 до 3 год. 

10 Гр. Русе ж. к. Дружба 

3, ул. Н. Вапцаров 20, 

ет. 4 

0879317902 

Сдружение 

„Дете и 

пространство” 

3. Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

за деца 

Деца с психични 

разстройства 

Предоставяне на психологическа подкрепа 

на деца с проблеми в психичното развитие 

и техните семейства. 

20 Гр. Русе 

Ул. Янтра 5 

 

Сдружение 

„Дете и 

пространство” 

с партньор 

ОДПЗС 

4. Център за Деца и младежи с Резидентна социална услуга в общността, в 10 Гр. Русе ж. к. Дружба 082 / 862919 



настаняване от 

семеен тип за 

деца - 2 

увреждания която малка група деца жиевеят н среда, 

близка до семейната. Детето и неговите 

потребности са в центъра на живота в 

Малката къща. На всяко дете се 

предоставят най – благоприятните 

възможности за развитие. 

3 ул. Н. Вапцаров 20 0887660611 

Сдружение 

„Дете и 

пространство” 

5. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца в риск и техните 

семейства, приемни 

семейства, кандидат - 

осиновители 

Комплекс от социални услуги за деца и 

семейства – предоставяне на подкрепа на 

уязвимите деца и семейства. 

105 Гр. Русе 

Бул. Липник 14 

082 / 846509 

СНЦ 

„Еквилибриум” 

6. Център за 

работа с деца 

на улицата  

Деца в риск Превенция на социалното изключване и 

изолация. 

15 Гр. Русе 

Бул. Липник 14 

082 / 846509 

СНЦ 

„Еквилибриум” 

7. Център за 

работа с деца 

на улицата 

деца в риск Социална услуга в общността за оказване 

на подкрепа на деца в риск от 

скитничество и отпадане от училище. 

25 Гр. Русе 

Ул. Битоля 1а 

082 845501 

8. Център за 

обществена 

подкрепа 

Превенция на 

изоставането на деца и 

изоставането им в 

институции 

Създаване на пилотен модел за 

профилактика на противообществените 

прояви и престъпления, извършвани от 

деца на 14 – 18 г.възраст 

25 Гр. Русе 

Ул. Битоля 1а 

082 / 845501 

Община Русе 

НПО 

 

9. Приют за деца За безнадзорни деца към 

ОС на БЧК, деца в риск 

Социална услуга от резидентен тип за 

деца, изпаднали без надзор от техните 

родители. 

15 Гр. Русе 

Ул. Битоля 1а 

082 / 845501 

Обс. На БЧК 

10. Дневен център 

за деца с 

уврежда 

Деца с увреждания Осигуряване на грижи и задоволяване на 

ежедневните здравни, образователни и 

рехабилитационни потребности, 

организация на свободното време и 

общуване на децата, подготовка за 

самостоятелен живот. 

30 Гр. Русе 

Ул. Байкал 10а 

082 / 845059 

РКО „Каритас” 

Теодора 

Герганова 

 



Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. MBAЛ -

РОДИЛНО 

ОТДЕЛЕНИЕ 

Бременни и родилки * Дейността на отделението обхваща цялата физиология и 

патология на бременността и раждането; 

• Рутинно са въведени съвременните методи за 

обезболяване на раждането;  

• Вземане на кръв за стволови клетки; 

• обучение на студенти и специализанти по медицина. 

гр.Русе 

ул.Независимост" № 2 

Д-р Ани Матеева 

 

 

(082) 83-42-57; 

(082) 83-45-91 

 

rodilno@hospitalru

se.org 

2. МБАЛ -  

ОТДЕЛЕНИЕ 

Обслужва пациенти от 

0 до 18 годишна 

В отделението се извършва диагностично-лечебна дейност 

в съответствие със съвременните постижения на 

гр.Русе 

ул.Независимост" № 2 

Д-р Ева Цонкова, 

(082)887240; 

11. Център за 

настаняване от 

семеен тип 1 

Деца и младежи с 

увреждания  

Резидентна  социална услуга в общността, 

в която малка група деца живеят в среда, 

близка до семейната. 

 

 

 

12 Гр. Русе 

Ул. Неоофит Рилски” 

66 

СНЦ 

„Еквилибриум” 

Надежда 

Петрова 

0884716545 

12. Дневен център 

за деца с 

увреждания – 

Седмична 

грижа 

Деца от 3 до 16 години с 

двигателни, зрителни, 

ментални и множествени 

увреждания 

Дневна грижа / целодневна, полудневна и 

почасова / - задоволяване на ежедневните 

потребности, групово и индивидуално 

придружаване в процеса на обучение, 

развитие на различни навици и умения за 

живот. 

Седмична грижа – цялостно задоволяване 

на потребностите на деца с увреждания в 

рамките на 5 дни в седмицата 

Индивидуална терапевтична работа – да 

предостави възможност на децата да 

намерят начин да се справят с трудностите 

си и да придобият нови умения 

20 Гр. Русе 

Ул. „Искър”41 

Сдружение 

„Дете и 

пространство” 

Мария 

Йорданова 

082 / 840460 

0878650558 

dcdu.sg@gmail.

com 

mailto:rodilno@hospitalruse.org
mailto:rodilno@hospitalruse.org


ПО 

ПЕДИАТРИЯ 

Обособени са три 

сектора - за деца 

от 0-2год., 3-13год, 

14-17год. 

възраст, като приемът 

на пациенти се 

осъществява 

денонощно. 

медицината и съобразно правилата на добрата медицинска 

практика. 

Отделението разполага с приемно-диагностичен и 

консултативен кабинет.Осъществява се лечение на 

белодробни, сърдечно-съдови,нефрологични, 

гастроентерологични, токсикологични, хематологични, 

неврологични, ендокринни, обменни заболявания, 

заболявания на опорно-двигателния апарат и на 

съединителната тъкан,алергични състояния. 

(082)887293 

3. МБАЛ -  

НЕОНАТОЛО

ТИЧНО 

ОТДЕЛЕНИЕ  

Има 4 сектора: 

- Интензивен 

сектор - 3 eтаж 

- Специални 

грижи - 3 етаж 

- Физиология - 4 

етаж - 15 легла 

- Изо физиология - 

4 етаж - 10 легла 

 

 - реанимация в Родилна зала 

- продължителна дихателна реанимация; инхалаторно 

лечение и бронхиален дренаж; торакоцентеза и плеврален 

дренаж 

- приложение на екзогенен сърфактант за лечение на 

хиелинно-мембранна болест при екстремно недоносени 

деца и вторичен сърфактант дефицит 

- фототерапия при жълтеници на новороденото 

- обменно кръвопреливане при паталогични жълтеници и 

частично обменно кръвопреливане при синдром на 

хипервискозитет 

- трансфонтанелно ехографско изследване на мозък 

- ехографска диагностика на коремни органи 

- постоперативна дихателна реанимация 

- включване в програми за двигателна рехабилитация 

Има и  консултативен кабинет, койтопреглежда 

преминалите по клинични пътеки пациенти до 1 месечна 

възраст.  

гр.Русе 

ул.Независимост" № 2 

Структурна единица 

към МБАЛ – Русе - АД 

д-р Нина Радкова 

Гамакова 

(082)887535, 

(088)7499892 

neonatologia@hosp

italruse.org 

4. ДКЦ 1- Русе - 

ЕООД 

Деца от 0 до 18 години   Медицински преглед в амбулаторни или домашни 

условия със снемане на анамнеза, общ и локален 

статус, оценка на здравословното състояние и 

оценка на медицински проблем 

 Диспансеризация – Приложения № 8 и № 9 от 

гр. Русе, ул. 

Независимост 2 

 

 

 

Д – р Цветан 

Райчинов 

082 / 834167 

mailto:neonatologia@hospitalruse.org
mailto:neonatologia@hospitalruse.org


Наредба № 40 от 2004 г. на МЗ 

  Медицинска експертиза на работоспособността 

  Промоция, превенция и профилактика 

 Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК – 

Приложения № 6 и № 7 от Наредба № 40 от 2004 г. на МЗ 

5. МЦ – 1 – 

Руриком – Русе 

– Рига 

Комерсиал - 

ООД 

Деца от 0 до 18 години Хуманитарно здравеопазване и дейности на лечебни 

заведения за извънболнична медицинска помощ 

гр. Русе, ул. 

Независимост 2 

Д – р Илко 

Маринов  

088789894505 

082 / 821439 

 

6. Медицински 

център Русе – 

ЕООД  

 

 

 

Педиатричен 

кабинет 

 

 

Деца от 0 до 18 години 

 

Лечебно заведение за оказване на специализирана 

извънболнична медицинска помощ 

гр. Русе, ул. 

Независимост 2 

Д – р Цветан 

Райчинов 

082 / 887494; 082 / 

887256 

 

Педиатри: 

Д – р Алексиева 

Д – С. Петрова 

Д – р Цонкова 

082 / 887304 

7. Медицински 

център 

"Репродуктивн

о здраве Д-р 

Щерев" Русе 

ООД 

 

 

 

 

Педиатричен 

кабинет 

Деца от 0 до 18 години Специализирана извънболнична медицинска помощ за 

деца 

 

 

 

Диагностициране и лечение на мъжки и женски 

стерилитет, гинекологични прегледи, женска консултация, 

проследяване на бременност, терапевтични прегледи, 

лабораторни изследвания. След изпълнение на 

изискванията на ИАТ и получаване на разрешение ще се 

прилагат техники на асистираната репродукция. 

 

гр. Русе, ул. "Видин" 

№ 21 

 

Д-р Александър 

Кунев 

 info@invitrorusse.

com 

082 511869; 0887 

731814 

 

 

 

Д –р Лиляна 

Ташкова – 

mailto:info@invitrorusse.com
mailto:info@invitrorusse.com


 

 

 неонатолог 

082 511869; 0887 

731814 

8.  МЦ „Медика“ 

– експерт 

ЕООД 

Деца от 0 до 18 години Медицинският център предлага комплексни медицински и 

консултативни услуги за децата и техните семейства, в 

това число: 

 - Регистрация на бременни за женска консултация 

 - Изработване на имунизационна програма на 

недоносени деца и деца с хронични заболявания. 

 - Изработване на хранителен режим на деца в 

различни възрастови групи. 

 - Педиатрична ЛКК; 

гр. Русе, ул 

Николаевска 66 

Д – р Кирил 

Панайотов 

082 / 824563 

9. Медик консулт 

 

Педиатричен 

кабинет 

Деца от 0 до 18 години Извънболнична медицинска помощ гр. Русе, ул. Воден 6 Д – р Раданов 

0887652805 

 

Д – р Ева Цонкова 

- педиатър 

10. „Специализир

ана болница за 

активно 

лечение на 

пневмо-

фтизиатрични 

заболявания-

Русе” ЕООД      

С 

Консултативен 

кабинет за 

деца  

Деца от 0 до 18 години Консултиране, първични и вторични специализирани 

прегледи на деца с остри и обострени хронични 

неспецифични заболявания. Диспансерно наблюдение 

гр. Русе: ул. „Алеи 

Възраждане” № 1      

Д – р Дачев 

 

834558  

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 



1. ОДЗ Синчец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Филиал в с. 

Басарбово 

 

 

 

 

Филиал в кв. 

Долаапите 

Деца от 1 година  до 7 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

 

гр Русе, кв. Средна 

кула, ул. Бачо Киро 

№10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Басарбово, ул. 

Стефан Караджа 8 

 

 

 

 

гр. Русе, кв. Долапите, 

ул. Стремление 22 

Цветанка Ганчева 

odz_sin4ec_russe@

abv.bg  

082 / 800648 

2. ОДЗ Снежанка 

  

Деца от 1,5 година до 7 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище 

гр. Русе, ул. Илинден 

№5 

Донка Алипиева  

odz_ruse@abv.bg  

082 / 86-02-55 



3. ЦДГ Зора Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

За децата със специални потребности се работи по 

индивидуална програма и се приемат по Наредба 1 

гр. Русе, ул. Измаил 

№4 

Митка Василева 

sdg_zora@abv.bg  

082 / 84-58-61 

 

4. ЦДГ 

Незабравка 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, ул. Българска 

морава №7а  

Дарина 

Александрова 

cdg.nezabravka@a

bv 

082 / 83-53-45 

5. ЦДГ Пинокио Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, ул. Вискяр 2 Ценка Тодорова 

cdg_pinokio@abv.

bg  

082 / 84-62-39  

6. ЦДГ Пролет 

 

 

 

 

 

С Филиал в с. 

Червена вода 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

 

гр. Русе, ул. Котовск 

15 

 

 

 

 

с. Червена вода, ул. 

Отец Паисий 2 

Стоян Стоянов  

dg_prolet@abv.bg  

0878628871 

7. ЦДГ Радост   Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, ул. Дондуков-

Корсаков №5  

Йорданка 

Тодорова  

dt55@abv.bg  

082 / 87-21-71  



8. ЦДГ Ралица Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, кв. Тракция , 

ул. Искър №41  

Силвия Стоянова 

Silviastoyanova17

@abv.bg  

0894356700 

9. ЦДГ Слънце Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, ул. Доростол 

№24 

Елеонора Попова  

dgsuny@abv.bg 

082/ 84-58-59  

10. ЦДГ 

Червената 

Шапчица 

 

 

 

С Филиал в с. 

Бъзън 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

гр. Русе, бул. Христо 

Ботев №1  

 

 

 

 

 

С. Бъзън 

Теменужка 

Тодорова 

ch_schapchica@ab

v.bg  

0898860062 

 

 

08163 267 

11. ЦДГ Здравец Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, ул. Еделвайс 

№16 

Лиляна Ангелова  

cdg_zdravec@abv.

bg  

0877477150 

 

12. ЦДГ Детелина 

  

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, ул. Захари 

Стоянов №36  

Елена Славчева-

Трифонова 

cdg_zdravec@abv.

bg  

082 / 842082 

13. ЦДГ Звездица Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

гр. Русе, ул. Ловеч 

№25  

Райна Великова 

cdg_zvezdica@abv.

bg  

082 / 86-00-78 



за училище. 

14. ЦДГ Иглика Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, бл. Дебелянов 

вх.Б  

Румянка Вайбл  

rumiwaibl@abv.bg  

082 / 834674 

15. ЦДГ Русалка Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, ул. 

Шумнатица №4 

 Снежина Никова  

rusalka_ruse@abv.

bg  

0894603019 

16. ЦДГ Чучулига Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, ул. Борислав 

№4 

Скарлет 

Гвоздейкова 

chuchuligi@abv.bg  

082 / 59-15-83  

17. ЧДГ 

Смехорания 

Деца от 2 до 6 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Русе, ул. Вардар 6 Мариана Статева 

mariana_stateva@a

bv.bg 

0895726245 

18. ОДЗ Райна 

Княгиня   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца от 1 до 6 години Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Мартен, бул. 

България №69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветомира 

Йорданова 

odz_marten@abv.b

g  

08117 / 2251 



Филиал в с. 

Сандрово 

  

 

с. Сандрово 

19. ОДЗ Приказен 

свят  с. 

Николово 

 

 

 

 

С филиал в с. 

Просена 

 

Деца от 1 година до 7 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Николово,  ул. 

Мургаш №6  

 

 

 

 

 

 

с. Просена 

ул. Васил Левски 27 А 

Димитринка 

Митова  

d5603@abv.bg  

08118 / 2567 

20. Частно 

училище 

Кристофър 

Робин 

 

 

С частна 

Детска ясла 

Йори 

Деца от 2 години до 4 

клас 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Целодневно частно начално училище със засилено 

изучаване на европейски езици 

Обучение по Английски език с издаване на сертификат от 

BRITISH COUNCIL *Засилено изучаване на 

Испански,Немски и Френски език. *Учители от 

Англоговорящи държави. 

*Занималня по методиката "Монтесори".  

*Ежедневна работа с психолог. 

гр. Русе, ул. Гурко 12 Радостина 

Андреева 

0888230535 



*Здравословно хранене.  

*Занималня. 

*Транспорт. 

*Езикови курсове за деца и възрастни. 

21. ЦДГ Роза  

 

 

 

 

С Филиал в с. 

Семерджиево  

 

 

Филиал в с. 

Тетово 

 

 

Филиал в с. 

Хотанца 

 

Деца от 3 до 7 години 

 

 

 

 

 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

 

 

 

 

 

с. Ново село, ул. Трети 

март 5 

 

 

 

 

с. Семерджиево 

ул. Иван Вазов 6 

 

с. Тетово 

ул. Пейо Яворов 10 

 

 

с. Хотанца 

ул. Св. Св. Кирил и 

Методий 

Дарина 

Димитрова 

roza_novoselo@ab

v.bg  

08113 / 2246 

 

 

08150278 

 

 

08347 2259 

 

 

22. Национален 

център по 

дислексия 

От 5 до 18 години  Диагностика, педагогическа терапия, консултиране, 

работа с родители 

 

гр. Русе, ул. 

Муткурова 36, ет.2, 

офис 10 

Жасмина Йонкова 

088970885 

 

jjonkova@yaho.co

m 

23. Ресурсен 

център 

От 3 до 18 години Подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на 

деца и ученици със специални образователни потребности 

гр. Русе, пл. Левски № 

1а 

 

Държавно обслужващо 

звено – 

извънучилищно 

педагогическо 

Гинка Иванова 

rcrusse@gmail.com 

082 / 86-01-16 



учреждение в 

системата на 

народната просвета 

24. Първо частно 

СОУ 

„Леонардо да 

Винчи” 

5 годишни и 6 

годишни деца 

училище с ранно чуждоезиково обучение и широка 

природоматематическа програма 

Обучение в малки групи до 8 деца по програма, 

одобрена от МОМН 

 Висококвалифицирани педагози и специалисти 

 Целогодишно обучение и възпитание 

 Допълнителни езикови занимания /английски, 

руски, немски / за деца 

гр. Русе, ул.”Алеи 

Възраждане” 7A 

Св.Харизанова 

82 845 468; 

0878 845 468 

25. Частна детска 

занималня 

„Леонардо да 

Винчи” 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Почасово и целодневно гледане на деца 

гр. Русе, ул.”Алеи 

Възраждане” 7A 

Св.Харизанова 

82 845 468; 

0878 845 468 

26. Занималня 

Бърборино” 

Деца от 3 години до 12 Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

Подготовка на домашните с ученици 

гр. Русе, ул. Църковна 

Независимост 27А / 

с/у Изчисл. Център / 

Весела Русева 

082 / 823878 

0878823878 

vesi@barborino.net 

27. Детска ясла 1 Деца от 6 месеца до 3 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

гр. Русе, ул. Червен 5 Катя Райкова 

82-16-12 

28. Детска ясла 5 Деца от 6 месеца до 3 Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  гр. Русе, ул. Петър detskaiasla5@abv.b

mailto:detskaiasla5@abv.bg


години подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Стрелковски 1 g 

082/84-13-92 

0878953572 

0878953575 

29. Детска ясла 4 Деца от 6 месеца до 3 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

гр. Русе, ул. 

Муткурова 98 

Снежка Пенева 

082 / 821610 

30. Детска ясла 6 Деца от 6 месеца до 3 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

гр. Русе, кв. Чародейка 

Юг, ул. “Ради Иванов” 

1 

бл. 205 вх. В 

Диана Димитрова 

86-15-00 

 

31. Детска ясла 8 Деца от 6 месеца до 3 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

гр. Русе, ж. к. 

Възраждане, ул. 

Неофит Рилски 68 

Аглая Серафимова 

84-13-97 

 

32. Детска ясла 9 Деца от 6 месеца до 3 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

гр. Русе, ж. к. Дружба 

1, ул. Ловеч 27 

Стефка Минкова 

86-15-01 

33. Детска ясла 12 Деца от 6 месеца до 3 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

гр. Русе, ж.к. Здравец 

Изток, ул. Киев 10 

Милка Станчева 

84-13-95 

34. Детска ясла 15 Деца от 6 месеца до 3 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

гр. Русе, ж.к. Здравец, 

ул. Околчица 4 

Мадлена Райнова 

84-13-96 

35. Детска ясла 16 Деца от 6 месеца до 3 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

гр. Русе, ж.к. 

Възраждане, ул. 

Неофит  2 

Милена Кънева 

84-14-01 

36. Детска млечна 

кухня 

Деца от 10 месеца до 3 

години 

Предоставя храна за деца гр. Русе, ул. Н. Петков 

2 

Севдалина 

mailto:detskaiasla5@abv.bg


Баберкова 

082 / 841394 

37. Частна детска 

ясла”Коко и 

Чоко” 

деца от 10 месеца до 4 

годишна възраст 

- почасови 

- дневни 

- седмични 

- НОЩНИ ГРИЖИ 

- грижи по домовете 

гр. Русе, ул. Духовно 

Възраждане 14 

087 729 9112 

Инна Новакова 

koko_choko_rs@ab

v.bg 

38. Детска ясла  Деца от 6 месеца до 3 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

с. Ново село, ул. Трети 

март 5 

Пиринка 

Димитрова 

08113 2294 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

община Борово 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Дневен център 

за деца с 

увреждания 

„Патиланци” – 

с. Брестовица 

Деца с увреждания от 7 до 

18 г. 

Предоставя социална услуга в общността 

на институционалните деца от ДДЛРГ 

„Св.Иван Рилски”. Осигурява включваща, 

приемаща и стимулираща развитието 

среда. 

20 С. Брестовица 

Ул. Пирогов 2 

081462 / 231 

2. Дневен център 

„Слънце” за 

деца с 

увреждания – 

гр. Борово 

Деца с увреждания от 7 до 

18 г. 

Насърчава и подкрепя социалното, 

емоционалното и културно развитие на 

децата с увреждания, да осигурява 

включваща, приемаща и стимулираща 

развитието среда. 

20 Гр. Борово 

Ул. Св. Климент 

Охридски 1 

0895514932 

mailto:koko_choko_rs@abv.bg
mailto:koko_choko_rs@abv.bg


услуга телефон 

1. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ Гр. Борово 

Ул. Мусала 2 

Д –р Васил Петров 

0888829222 

08140 / 2234 

2. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Борово,  

ул."Мусала" 2; 

 

 с. Обретеник, ул. "Цар 

Борис ІІІ" 11; 

 

 с.Екзарх Йосиф  

 

Д – р Станимир 

Михайлов 

0888 905 746;  

08143 2216 

 

 

 

3. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Горно Абланово, ул. 

"Христо Ботев" 28 

 

Д – р Венцислав 

Василев 

0888 988 309 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. ОДЗ“Славейче

“ гр. Борово 

 

 

С филиал в с. -

Горно Абланово 

 

 

 

 

 

 

Филиал в с. 

Деца от 1 до 7 години Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

 

гр. Борово, ул. Св. Св. 

К. и Методий 2 

 

 

 

с. Горно Абланово 

ул. „Средна гора” 47 

 

 

 

 

 

Ваня Игнатова 

0840 / 2730 

odz_borovo@ab 

v.bg  

 

08148680 

 

 

 

 

 

 

 



Обретеник 

с. Обретеник 7170 

ул. “Дунав” 4  

081432025 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. МБАЛ "Юлия 

Вревска-Бяла" 

– ЕООД 

Детско 

отделение 

 

Неонатологичн

о отделение 

 

Родилно 

отделение 

 

 

 

 

 

 

Деца от 0 до 18 години 

 

 

 

Новородени и 

недоносени деца 

 

 

 

Бременни и родилки 

Диагностика и лечение  ул. "Васил Левски" 

№62 

Д – р Ботьо Ботев 

0889514515 

 

0817 73504 

 

 

община Бяла 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 



2. ОПЛ 

 

Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Бяла, ул. "Хаджи 

Димитър" 13А 

 

Д – р Стела 

Дянкова 

0889 875 501 

 

3. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Бяла, ул. "Стефан 

Стамболов" 42 

 

Д – р Елка 

Георгиева 

0885 917 623 

 

4. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Бяла, ул. "Стефан 

Стамболов" 42 

 

Д – р Цветелина 

Тодорова 

0887 552 719 

 

5. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Бяла, ул. "Георги 

Раковски" 8;  

 

с. Босилковци, СЗС 

 

Д – р Тихомир 

Максимов 

0885 917 620 

 

6. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Бяла, ул. "Хаджи 

Димитър" №13 А;  

 

с.Пейчиново 

 

Д – р Надя 

Стефанова 

0887 615 838 

 

7. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Копривец, ул. 

"Алеко" 3 

 

Д – р Антоанета 

Станева 

0887093763 

 

8. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Бяла, ул. "Мидия 

Енос" 1; 

 

с. Полско косово, СЗС 

 

Д – р Ирена 

Кацарова  - 

Колева 

0887 382 559 

 



Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
1. ОДЗ 

„Стадиона“ 

 

 

 

 

 С Филиал 

на  

гара Бяла 

 

 

 

 Филиал 

Елица в с. 

Босилковци 

 

 

 

 Филиал 

Радост в с. 

Полско 

Косово 

Деца от 10  месеца до 7 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

 

гр. Бяла, ул. В. Левски 

58 

 

 

 

гр. Бяла 7100 

ул. “ Георги С. 

Раковски” 8 

 

с. Босилковци, ул. Цар 

Освободител 1 

 

с. Полско Косово, ул. 

Христо Ботев 1 

 

Стефка 

Деликоцева 

odz_stadiona@abv.

bg 

0817 / 98828 

 

0817/ 720 77 

 

 

 

 

 

 

08123 225 

 

 

 

 

08128 476 

2. ЦДГ „Пролет“ 

 

 

 

 

 

 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Бяла, ул. Капитан 

Атанас Бендерев 8 

 

 

 

 

 

Мариана 

Йорданова 

0817 / 72521 

0886776728 

 

mariqna 

iordanova2007@ab

mailto:odz_stadiona@abv.bg
mailto:odz_stadiona@abv.bg
mailto:iordanova2007@abv.bg


 

 

С Филиал в с. 

Дряновец 

 

 

 

Филиал в с. Лом 

Черковна 

 

 

Филиал в с. 

Копривец 

  

 

 

 

 

с. Дряновец 

 

 

 

с. Лом Черковна, ул. 

Трети март 4 

 

 

с. Копривец, ул. 

Оборище 1 

v.bg 

 

 

08125 2109 

 

 

 

08129 210 

 

 

 

08125 2237 

3. ЦДГ „Първи 

юни“ 

 

 

 

 

 

 

 

С Филиал  

Латинка с. 

Стърмен 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

 

 

 

 

гр. Бяла, ул. Цар Асен 

16  

 

 

 

 

 

 

 

с. Стърмен, ул. Ал. 

Стамболийски 3 

Ралица Върбанова 

0896889611 

0817 / 72183 

 

dg1juni@abv.bg 

 

 

 

 

081266238 

 

община Ветово 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

mailto:iordanova2007@abv.bg
mailto:dg1juni@abv.bg


Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Глоджево, ул. 

"Дянко Стефанов" 22 

 

Д – р Айдън 

Джиниев 

0888 945 458 

 

2. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Смирненски, ул. 

"Преслав" 1А 

 

Д – р Детелин 

Янев 

0887 494 801 

 

3. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Ветово, ул."Г. С. 

Раковски" 4 

 

Д – р Андрей 

Бояджиев 

0894 418 482 

 

4. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Сеново, ул. 

"Ал.Стамболийски" 70 

 

Д –р Олга 

Сакакушева 

0889 848 244 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 
5. ОДЗ 

„Щастливо 

детство“ 

Деца от 2 до 7 години Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Ветово, ул. Г. Сава 

Раковски 2 

Галя Ахмакова 

08161 / 2216 

odz vetovo@abv.bg 



6. ОДЗ Здравец Деца от 2 до 6 години  Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Глоджево 

ул. Димитър Благоев 

40 

Рефие Ралева 

08184 / 2424 

odz 

zdravei@abv.bg 

7. ОДЗ Звънче 
 

 

 

 

 

С Филиал в гр. 

Сеново 

 

 

 

Филиал в с. 

Кривня 

Деца от 6 месеца до 7 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

 

с. Смирненски, ул. 

Средна гора 1  

 

 

 

гр. Сеново, ул. 

„Дъбрава” 1 

 

 

 

с. Кривня, ул. Ал. 

Стамболийски 44 

Нериман Дасова 

odz zvince@abv.bg 

08165 / 2334 

0878509538 

 

 

08315 2115 

 

 

 

 

 

081852477 

община Две могили 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
1. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца в риск и тените 

семейства, деца със СОП, 

деца с 

Основните дейности са в сферата на 

образованието, здравеопазването, 

социалната защита на жени и закрила на 

40 Гр. Две Могили 

Ул. България 69 

08141 3757 

mailto:zvince@abv.bg


Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. МЦ – 2 – 

Руриком – Русе 

– Рига 

Комерсиал – 

ООД 

Педиатричен 

кабинет 

Деца от 0 до 18 години Хуманитарно здравеопазване и дейности на лечебни 

заведения за извънболнична медицинска помощ  

гр. Две Могили, ул. 

Хр. Ботев 19 

Д – р Доси Досев 

 

0898484505 

 

2. ОПЛ  
 

Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Две могили, ул. 

”Христо Ботев” 19 

 

фелдшерски участък в 

с. Батишница 

Д – р Катя 

Атанасова 

08141/22-47 

 
0887 436 460 

 

3. ОПЛ  Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Две могили, ул. 

”Христо Ботев” 19 

 

 

с. Каран Върбовка,  

 

с. Широково,  

 

с. Пепелина 

 Д – р Таня 

Попова 

0893 576 996; 

 

 0899 331 333 

 

4. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Баниска 

 

Д – р Евгени 

Тодоров 

противообществени 

прояви, деца в риск от 

отпадане от училище и 

приемна грижа 

децата. 



с. Помен 

 

с. Могилино 

08147 2202,  

0885 257 411 

 

5. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Бъзовец, ул. ”Г. 

Димитров” 101 

 

с. Чилнов 

Д – р Виделина 

Моллова 

 

0889971601 

 

6. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр. Две могили, ул. 

”Христо Ботев” 19 

 

с. Острица 

 

 

Д – р Ангел 

Брайков 

 

 

0889940021 

 

7. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Кацелово, ул. "Трети 

Март" 40 
 

Д – р Иван 

Ангелов 

081492 224; 0888 

890 965 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ „Св. Св. 

К. и Методий“ 

 

 

 

С Филиал в с. 

Кацелово 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

гр. Две Могили 

ул. Пловдив 8 

 

 

 

с. Кацелово, ул. 

Освобождение 5 

 Миланка Добрева 

08141 / 2782 

 

 

 

08149 221 

 

2. ЦДГ „Първи 

юни“ 

 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

с. Баниска 

 ул. Хан Исперих 13 

 

Венета Илиева 

08147 / 2246 

cdg 



 

 

С Филиал в с. 

Бъзовец 

 

 

Филиал в с. 

Батишница 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

 

 

с. Бъзовец, ул. Девети 

септември 4 

 

 

 

с. Батишница 

baniska@abv.bg 

 

08142 587 

3. Детска ясла Деца от 1 година и 6 

месеца до 3 години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

 

 

 

 

гр. Две Могили, ул. 

Пловдив 8 

Галя Маринова 

08141 2275 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Щръклево  

 

Д – р Ваня Илиева 

Д – р Митко 

Илиев 

0888 878 310; 

081798248 

 

община Иваново 

Действащи социални услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Доставчик / адрес Отговорно 

лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

mailto:baniska@abv.bg


2. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Кошов 

 

с.Тръстеник 

 

Д – р Младен 

Димитров 

0879 353 536 

 

3. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Пиргово 

 

 с. Мечка 

 

Д – р Добринка 

Радоева 

0887 840 166 

 

4.  ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ С. Иваново 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д – р Георги 

Илиев Георгиев; 

 д-р Виделина 

Никова 

Даскалова;  

д-р Маргарита 

Николова Цанкова 

 

082 808 000; 0887 

727 460 

 

5. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ С. Красен Д – р Мария 

Бакалова 

0886 860 184; 082 

87 22 23 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ „Ален 

мак” 

 

 

 

Деца от 2 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

гр. Иваново, ул. Митко 

Палаузов 3 

 

 

 

Галинка Кирилова 

alen_mak@abv.bg  

08111 / 2246 

 

 



С Филиал в с. 

Щръклево 

 

 

 

Филиал в с. 

Красен 

 

 

 

Филиал в с. 

Сваленик 

 

 

Филиал в с. 

Пиргово 

 

 

 

Филиал в с. 

Тръстеник 

за училище. 

  

 

с. Щръклево, ул. 

"Васил Дичев" №14  

 

 

 

с. Красен, ул. Иван 

Вазов 14 

 

 

 

с. Сваленик, ул. Трети 

март 8 

 

 

 

с. Пиргово, ул. 

Царевец 7А 

 

 

с. Тръстеник, ул. 

"Русчук" №3 

 

08111/2246 

 

 

 

08152 210 

 

 

 

 

08166 376 

 

 

 

 

08114 2377 

 

 

 

 

08145/2203 

община Сливо поле 

Действащи социални услуги в общността за деца 

Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Капацитет Отговорно лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Ряхово, ул. "Бачо Д – р Тодорка 



Киро" 2;  

 

с. Бабово, ул."Марин 

Павлов" 12 

 

Иванова 

0886 905 823; 

 08133 2247 

 

2. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ гр.Сливо поле, ул. 

"Панайот Волов" 2; 

 

 с. Голямо Враново, 

СЗС; 

 

 с. Малко Враново, 

СЗС;  

 

с. Стамболово, СЗС 

 

Д – р Турал Агуш 

0887 960 511 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОДЗ „Мечо 

пух” 

 

 

 

 

 

 

С Филиал в с. 

Ряхово 

 

 

Филиал в с. 

Деца от 8 месеца до 7 

години 

Здравно-профилактично и възпитателно заведение, което  

подпомага родителите за отглеждане и възпитаването на 

здрави и добре развити деца. 

Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

с. Сливо поле, ул. 

Христо Ботев 1 

 

 

 

 

 

 

с. Ряхово, ул. Цар 

Борис 46 

 

 

с. Юделник, ул. 

Светла Цветкова 

svetla_sc@abv.bg 

08131 / 2288 

0887600781 

 

 

 

 

08133 2246 

 

 

 

08132 265 

mailto:svetla_sc@abv.bg


Юделник Възраждане 2 В 

2. ЦДГ „Пролет” 

 

 

 

 

 

С Филиал в с. 

Стамболово 

 

 

 

 

Филиал в с. 

Голямо Враново 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

  

 

с. Малко Враново, ул. 

Еделвайс 16 

 

 

 

 

с. Стамболово, ул. 

Възраждане 14 

 

 

 

 

с. Голямо Враново, ул. 

Първи юни 1 

Тодорка Русева 

ruseva_mv@abv.bg 

 

0882786455 

 

община Ценово 

Действащи социални услуги в общността за деца 

Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Капацитет Капацитет Отговорно лице 

телефон 
Няма налични социални услуги. 

Действащи здравни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 

Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Ценово, ул. "Цар 

Освободител" 68; 

 

  

 

Д – р Добринка 

Радоева 

0887 840 166 

 

2. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Кривина;  

 

Д – р Наталия 

Патрикеева 

mailto:ruseva_mv@abv.bg


с. Беляново; 

 

с. Новград 

 

0879 047 330 

 

3. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Новград, ул. 

"Възраждане" 36; 

 

 с. Джулюница, СЗС; 

 

 с. Долна Студена, 

СЗС 

 

Д – р Николай 

Николов 

0899 432 802 

 

4. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Караманово, ул. 

"Генерал Радецки" 45; 

 

 с. Пиперково, СЗС 

 

Д – р Любен Тотев 

0886 647 722 

 

5. ОПЛ Деца и лица Извънболнична медицинска помощ с. Белцов, СЗС 

 

Д – р Тихомир 

Максимов 

0885 917 620 

 

Действащи образователни услуги в общността за деца 
Вид 

услуга 
Целева/и/ група/и/ Основни дейности Доставчик / адрес Отговорно лице 

телефон 

1. ЦДГ „Баба 

Тонка” 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Ценово, ул. Шипка 1 Атанаска 

Георгиева 

08122 / 2162 

2. ЦДГ 

„Щастливо 

детство” 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

с. Долна Студена, ул. 

Хан Аспарух 24 

Стефка Леонова 

08122 / 2511 



възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

3. ЦДГ „Радост” Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Караманово, ул. 

Асен Илиев 8 

Зоя Петкова 

zoia_karamanovo@

abv.bg 

08127 / 2263 

4. ЦДГ 

„Славейче” 

Деца от 3 до 7 години Възпитание и обучение на децата   в 

съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно 

възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата 

за училище. 

с. Новград, ул. Хаджи 

Димитър 15 

Татяна Янчева 

mkd@abv.bg 

08124 / 2281 

 


