
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! 

 

 
Планирани интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа 

на семейството и превенция на риска от изоставяне на деца 
по проект „ПОСОКА: семейство“ 

 
Столична община 

Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Капацитет Адрес на услугата Отговорно лице 

телефон 

1. Семейно-

консултативен 

център 

Деца от 0 до 3г., 

биологичните и 

разширени семейства 

на малки деца в риск 

от изоставяне 

 Иновативна между секторна услуга, 

която обединява комплекс от 

интегрирани социални, здравни, 

образователни услуги и мерки за 

превенция и подкрепа на малки деца 

и семейства в риск с голям мобилен 

компонент за обхващане на най – 

уязвимите общности, живеещи в 

обособени квартали или в изолирани 

населени места. 

 Обучение на майки от рисковите 

групи по отношение на обгрижване, 

отглеждане, възпитание на децата, 

повишаване на здравната култура, 

обучение по семейно планиране. 

40 гр. София,  

р-н Сердика,  

ул. "Порой" №16 

Марияна Иванова 

тел.: 0884868935 



2. Център за 

майчино и детско 

здраве 

Бременни, родилки и 

деца до 3г. от уязвими 

групи 

 активно издирване на целевите групи 

за обхващане с комплекс от здравни и 

социални услуги в зависимост от 

потребностите; 

 подпомагане отглеждането на детето 

в семейна среда в съответствие с 

неговата възраст; 

 насърчаване на физическото, 

социалното, емоционално и 

познавателно развитие на децата в 

ранна възраст; 

 ранна интервенция при рискове и 

проблеми в здравето и развитието на 

детето; 

 медицински и здравни грижи (при 

необходимост). 

50 гр. София,  

р-н Сердика,  

ул. "Порой" №16 

Марияна Иванова 

тел.: 0884868935 

3. Специализирана 

резидентна 

грижа за деца до 

7 г. с потребност 

от постоянни 

здравни грижи 

Деца до 7 години с 

увреждания, зависими 

от непрекъсната 

медицинска грижа. 

 Осигуряване на място за живот и 

пълноценно развитие на деца в 

условия и подход на грижа 

максимално близки до домашните 

 Осъществяване на засилена грижа за 

здравето, денонощно, от компетентен 

персонал 

 Включване на родителите (близки, 

роднини, приемни или осиновители) 

в грижата за децата и обучение в 

осъществяването на необходимите за 

здравето на детето медицински 

дейности в извънболнични условия 

8 гр. София,  

р-н Сердика,  

ул. "Порой" №16 

Марияна Иванова 

тел.: 0884868935 

4. Дневен център за 

деца до з г. с 

увреждания 

Деца от 0 до 3 години 

с увреждания и 

техните семейства. 

 диагностика на соматично, психично, 

неврологично, интелектуално и 

речево развитие на децата;  

 изготвяне на индивидуални програми 

за комплексна медицинска и 

30 гр. София,  

р-н Сердика,  

ул. "Порой" №16 

Марияна Иванова 

тел.: 0884868935 



психопедагогическа рехабилитация, 

като медицинската рехабилитация 

включва: 

- физикална терапия; 

- сеанси по релационна 

психомоторика; 

- рехабилитационни 

процедури. 

 изготвяне на програма за работа в 

домашни условия; 

 логопедични занимания; 

 провеждане на индивидуална и 

групова психотерапия; 

 обучение на родители за провеждане 

на рехабилитация в домашни условия 

за подпомагане на терапията; 

 консултиране на родители на деца 

със специални нужди. 

 
община Пловдив 

Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Капацитет Адрес на услугата Отговорно лице 

телефон 
1. Дневен център 

за деца до з г. с 

увреждания 

Деца от 0 до 3 години 

с увреждания и 

техните семейства. 

 диагностика на соматично, психично, 

неврологично, интелектуално и 

речево развитие на децата;  

 изготвяне на индивидуални програми 

за комплексна медицинска и 

психопедагогическа рехабилитация, 

като медицинската рехабилитация 

20 гр. Пловдив 

ул. „Г. С. Раковски” 13 

Офелия Велкова 

0889404603 

032/63-30-73 



включва: 

- физикална терапия; 

- сеанси по релационна 

психомоторика; 

- рехабилитационни 

процедури. 

 изготвяне на програма за работа в 

домашни условия; 

 логопедични занимания; 

 провеждане на индивидуална и 

групова психотерапия; 

 обучение на родители за провеждане 

на рехабилитация в домашни условия 

за подпомагане на терапията; 

 консултиране на родители на деца 

със специални нужди. 

2. Семейно-

консутативен 

център 

Деца от 0 до 3г., 

биологичните и 

разширени семейства 

на малки деца в риск 

от изоставяне 

 Иновативна междусекторна услуга, 

която обединява комплекс от 

интегрирани социални, здравни, 

образователни услуги и мерки за 

превенция и подкрепа на малки деца 

и семейства в риск с голям мобилен 

компонент за обхващане на най – 

уязвимите общности, живеещи в 

обособени квартали или в изолирани 

населени места. 

 Обучение на майки от рисковите 

групи по отношение на обгрижване, 

отглеждане, възпитание на децата, 

повишаване на здравната култура, 

40 гр. Пловдив 

ул. „Г. С. Раковски” 13 

Офелия Велкова 

0889404603 

032/63-30-73 



обучение по семейно планиране. 

3. Специализиран

а резидентна 

грижа за деца 

до 7 г. с 

потребност от 

постоянни 

здравни грижи 

- 1 

Деца до 7 години с 

увреждания, зависими 

от непрекъсната 

медицинска грижа. 

 Осигуряване на място за живот и 

пълноценно развитие на деца в 

условия и подход на грижа 

максимално близки до домашните 

 Осъществяване на засилена грижа за 

здравето, денонощно, от компетентен 

персонал 

 Включване на родителите (близки, 

роднини, приемни или осиновители) 

в грижата за децата и обучение в 

осъществяването на необходимите за 

здравето на детето медицински 

дейности в извънболнични условия 

8 гр. Пловдив 

ул. „Г. С. Раковски” 13 

Офелия Велкова 

0889404603 

032/63-30-73 

4. Специализиран

а резидентна 

грижа за деца 

до 7 г. с 

потребност от 

постоянни 

здравни грижи 

- 2 

Деца до 7 години с 

увреждания, зависими 

от непрекъсната 

медицинска грижа. 

 Осигуряване на място за живот и 

пълноценно развитие на деца в 

условия и подход на грижа 

максимално близки до домашните 

 Осъществяване на засилена грижа за 

здравето, денонощно, от компетентен 

персонал 

 Включване на родителите (близки, 

роднини, приемни или осиновители) 

в грижата за децата и обучение в 

осъществяването на необходимите за 

здравето на детето медицински 

дейности в извънболнични условия 

8 гр. Пловдив 

ул. „Г. С. Раковски” 13 

Офелия Велкова 

0889404603 

032/63-30-73 

5. Център за 

приемна грижа 

и осиновяване 

Кандидати за 

приемни родители, 

приемни семейства, 

семейства на роднини 

и близки; 

Деца от общността, в 

 Подпомагане на екипа по приемна 

грижа на Община Пловдив по проект 

„И аз имам семейство” чрез 

осигуряване на фамилен терапевт, 

методическа подкрепа, супервизия 

20 гр. Пловдив 

ул. „Г. С. Раковски” 13 

Офелия Велкова 

0889404603 

032/63-30-73 



риск от изоставяне и 

техните семейства,  в 

това число и 

семейства на техни 

близки и роднини; 

Деца, настанени в 

специализирани 

институции; 

6. Център за 

майчино и 

детско здраве 

Бременни, родилки и 

деца до 3г. от уязвими 

групи 

 активно издирване на целевите групи 

за обхващане с комплекс от здравни и 

социални услуги в зависимост от 

потребностите; 

 подпомагане отглеждането на детето 

в семейна среда в съответствие с 

неговата възраст; 

 насърчаване на физическото, 

социалното, емоционално и 

познавателно развитие на децата в 

ранна възраст; 

 ранна интервенция при рискове и 

проблеми в здравето и развитието на 

детето; 

 медицински и здравни грижи (при 

необходимост). 

 

50 гр. Пловдив 

ул. „Г. С. Раковски” 13 

Офелия Велкова 

0889404603 

032/63-30-73 

7. Център за 

психично 

здраве за деца 

от 0 до 3 години 

Интегрирана здравно 

– социална услуга за 

деца от 0 до 3 год. с 

проблеми в 

психичното развитие 

и или симптоми на 

психично страдание, 

застрашени от 

Насочени към децата: 

 Индивидуална терапевтична 

работа с деца с проблеми в 

психичното развитие и симптоми 

на психично страдание; 

 Групова терапевтична работа с 

деца с проблеми в психичното 

развитие и симптоми на психично 

20 гр. Пловдив 

ул. „Г. С. Раковски” 13 

Офелия Велкова 

0889404603 

032/63-30-73 



социално изключване страдание; 

 Терапевтично ателие; 

 Терапевтична забавачница 

Насочени към родителите: 

 Консултиране на родители 

 Ателие за родители 

 Фамилно консултиране/терапия 

 
община Перник 

Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Капацитет Адрес на услугата Отговорно лице 

телефон 
1. Семейно-

консултативен 

център 

Деца от 0 до 3г., 

биологичните и 

разширени семейства 

на малки деца в риск 

от изоставяне 

 Иновативна междусекторна услуга, 

която обединява комплекс от 

интегрирани социални, здравни, 

образователни услуги и мерки за 

превенция и подкрепа на малки деца 

и семейства в риск с голям мобилен 

компонент за обхващане на най – 

уязвимите общности, живеещи в 

обособени квартали или в изолирани 

населени места. 

 Обучение на майки от рисковите 

групи по отношение на обгрижване, 

отглеждане, възпитание на децата, 

повишаване на здравната култура, 

обучение по семейно планиране. 

30 гр. Перник 

кв. „Табана“,  

ул. „Илинден” № 14 

Анита Сарафска 

076/684 213 

2. Център за ранна 

интервенция за 

деца от 0 до 3 

години 

Семействата и 

техните деца от 0 до 

3г. за които се е 

установило, че имат 

или че има риск да 

развият някакво 

увреждане, при които 

 Подкрепа за своевременно 

диагностициране и разпознаване на 

увреждането, причината за 

изоставането; 

 Съобщаване на увреждането и 

подкрепа на родителите в процеса на 

възприемане на различието и 

15 гр. Перник 

кв. „Табана“,  

ул. „Илинден” № 14 

Анита Сарафска 

076/684 213 

 



са налице специални 

потребности, 

оказващи влияние 

върху цялостното им 

развитие. 

проблема на детето. 

 Подкрепа на семейството в периода 

на адаптацията им към особеностите 

на детето и в адаптацията на средата 

на живот към потребностите на 

детето. 

 Придружаване и подкрепа на детето 

от целевата група чрез различни 

услуги, които насърчават неговото 

развитие и постигане на автономност. 

3. Дневен център за 

деца до з г. с 

увреждания 

Деца от 0 до 3 години 

с увреждания и 

техните семейства. 

 диагностика на соматично, психично, 

неврологично, интелектуално и 

речево развитие на децата;  

 изготвяне на индивидуални програми 

за комплексна медицинска и 

психопедагогическа рехабилитация, 

като медицинската рехабилитация 

включва: 

- физикална терапия; 

- сеанси по релационна 

психомоторика; 

- рехабилитационни 

процедури. 

 изготвяне на програма за работа в 

домашни условия; 

 логопедични занимания; 

 провеждане на индивидуална и 

групова психотерапия; 

 обучение на родители за провеждане 

на рехабилитация в домашни условия 

15 гр. Перник 

кв. „Табана“,  

ул. „Илинден” № 14 

Анита Сарафска 

076/684 213 



за подпомагане на терапията; 

 консултиране на родители на деца 

със специални нужди. 

4. Център за 

майчино и детско 

здраве 

Бременни, родилки и 

деца до 3г. от уязвими 

групи 

 активно издирване на целевите групи 

за обхващане с комплекс от здравни и 

социални услуги в зависимост от 

потребностите; 

 подпомагане отглеждането на детето 

в семейна среда в съответствие с 

неговата възраст; 

 насърчаване на физическото, 

социалното, емоционално и 

познавателно развитие на децата в 

ранна възраст; 

 ранна интервенция при рискове и 

проблеми в здравето и развитието на 

детето; 

 медицински и здравни грижи (при 

необходимост). 

50 гр. Перник 

кв. „Табана“,  

ул. „Илинден” № 14 

Анита Сарафска 

076/684 213 

5. Специализирана 

резидентна 

грижа за деца до 

7 г. с потребност 

от постоянни 

здравни грижи 

Деца до 7 години с 

увреждания, зависими 

от непрекъсната 

медицинска грижа. 

 Осигуряване на място за живот и 

пълноценно развитие на деца в 

условия и подход на грижа 

максимално близки до домашните 

 Осъществяване на засилена грижа за 

здравето, денонощно, от компетентен 

персонал 

 Включване на родителите (близки, 

роднини, приемни или осиновители) 

в грижата за децата и обучение в 

осъществяването на необходимите за 

здравето на детето медицински 

дейности в извънболнични условия 

8 гр. Перник 

кв. „Табана“,  

ул. „Илинден” № 14 

Анита Сарафска 

076/684 213 

 



община Монтана 

Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Капацитет Адрес на услугата Отговорно лице 

телефон 

1. Семейно-

консултативен 

център 

Деца от 0 до 3г., 

биологичните и 

разширени семейства 

на малки деца в риск 

от изоставяне 

 Иновативна междусекторна услуга, 

която обединява комплекс от 

интегрирани социални, здравни, 

образователни услуги и мерки за 

превенция и подкрепа на малки деца 

и семейства в риск с голям мобилен 

компонент за обхващане на най – 

уязвимите общности, живеещи в 

обособени квартали или в изолирани 

населени места. 

 Обучение на майки от рисковите 

групи по отношение на обгрижване, 

отглеждане, възпитание на децата, 

повишаване на здравната култура, 

обучение по семейно планиране. 

30 гр. Монтана 

ул. „22 септември”  

№ 46 

Красимира Ицина 

0888862914 

2. Център за ранна 

интервенция за 

деца от 0 до 3 

години 

Семействата и 

техните деца от 0 до 

3г. за които се е 

установило, че имат 

или че има риск да 

развият някакво 

увреждане, при които 

са налице специални 

потребности, 

оказващи влияние 

върху цялостното им 

развитие. 

 Подкрепа за своевременно 

диагностициране и разпознаване на 

увреждането, причината за 

изоставането; 

 Съобщаване на увреждането и 

подкрепа на родителите в процеса на 

възприемане на различието и 

проблема на детето. 

 Подкрепа на семейството в периода 

на адаптацията им към особеностите 

на детето и в адаптацията на средата 

на живот към потребностите на 

детето. 

 Придружаване и подкрепа на детето 

от целевата група чрез различни 

услуги, които насърчават неговото 

15 гр. Монтана 

ул. „22 септември”  

№ 46 

Красимира Ицина 

0888862914 



развитие и постигане на автономност. 

3. Дневен център за 

деца до з г. с 

увреждания 

Деца от 0 до 3 години 

с увреждания и 

техните семейства. 

 диагностика на соматично, психично, 

неврологично, интелектуално и 

речево развитие на децата;  

 изготвяне на индивидуални програми 

за комплексна медицинска и 

психопедагогическа рехабилитация, 

като медицинската рехабилитация 

включва: 

- физикална терапия; 

- сеанси по релационна 

психомоторика; 

- рехабилитационни 

процедури. 

 изготвяне на програма за работа в 

домашни условия; 

 логопедични занимания; 

 провеждане на индивидуална и 

групова психотерапия; 

 обучение на родители за провеждане 

на рехабилитация в домашни условия 

за подпомагане на терапията; 

 консултиране на родители на деца 

със специални нужди. 

20 гр. Монтана 

ул. „22 септември”  

№ 46 

Красимира Ицина 

0888862914 

4. Център за 

майчино и детско 

здраве 

Бременни, родилки и 

деца до 3г. от уязвими 

групи 

 активно издирване на целевите групи 

за обхващане с комплекс от здравни и 

социални услуги в зависимост от 

потребностите; 

 подпомагане отглеждането на детето 

в семейна среда в съответствие с 

50 гр. Монтана 

ул. „22 септември”  

№ 46 

Красимира Ицина 

0888862914 



неговата възраст; 

 насърчаване на физическото, 

социалното, емоционално и 

познавателно развитие на децата в 

ранна възраст; 

 ранна интервенция при рискове и 

проблеми в здравето и развитието на 

детето; 

 медицински и здравни грижи (при 

необходимост). 

5. Звено „Майка и 

бебе” 

Жени в последните 

месеци на 

бременността и майки 

с деца от 0 до 3 

години, при които е 

идентифициран висок 

риск от изоставяне на 

бебето след раждане и 

са останали без 

подкрепа от близки 

хора 

 oсигуряване на временен подслон /до 

6 месеца/; 

 подкрепа за подобряване на връзката 

майка-дете; 

 обучение в изграждане на родителски 

умения; 

 медицински услуги за майките и 

бебетата; 

 информиране и консултиране: 

здравно, правно, социално, 

психологическо; 

 семейно планиране. 

4 гр. Монтана 

ул. „22 септември”  

№ 46 

Красимира Ицина 

0888862914 

6. Специализирана 

резидентна 

грижа за деца до 

7 г. с потребност 

от постоянни 

здравни грижи 

Деца до 7 години с 

увреждания, зависими 

от непрекъсната 

медицинска грижа. 

 Осигуряване на място за живот и 

пълноценно развитие на деца в 

условия и подход на грижа 

максимално близки до домашните 

 Осъществяване на засилена грижа за 

здравето, денонощно, от компетентен 

персонал 

 Включване на родителите (близки, 

роднини, приемни или осиновители) 

в грижата за децата и обучение в 

осъществяването на необходимите за 

здравето на детето медицински 

8 гр. Монтана 

ул. „22 септември”  

№ 46 

Красимира Ицина 

0888862914 



дейности в извънболнични условия 

 
община Габрово 

Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Капацитет Адрес на услугата Отговорно лице 

телефон 
1. Център за 

майчино и детско 

здраве 

Бременни, родилки и 

деца до 3г. от уязвими 

групи 

 активно издирване на целевите групи 

за обхващане с комплекс от здравни и 

социални услуги в зависимост от 

потребностите; 

 подпомагане отглеждането на детето 

в семейна среда в съответствие с 

неговата възраст; 

 насърчаване на физическото, 

социалното, емоционално и 

познавателно развитие на децата в 

ранна възраст; 

 ранна интервенция при рискове и 

проблеми в здравето и развитието на 

детето; 

 медицински и здравни грижи (при 

необходимост). 

50 гр. Габрово 

кв. „Велчевци” 

Петя Иванова –  

ст. експерт 

„Социални 

дейности” 

тел. 066 / 818 399 

2. Център за ранна 

интервенция за 

деца от 0 до 3 

години 

Семействата и 

техните деца от 0 до 

3г. за които се е 

установило, че имат 

или че има риск да 

развият някакво 

увреждане, при които 

са налице специални 

потребности, 

оказващи влияние 

върху цялостното им 

развитие. 

 Подкрепа за своевременно 

диагностициране и разпознаване на 

увреждането, причината за 

изоставането; 

 Съобщаване на увреждането и 

подкрепа на родителите в процеса на 

възприемане на различието и 

проблема на детето. 

 Подкрепа на семейството в периода 

на адаптацията им към особеностите 

на детето и в адаптацията на средата 

на живот към потребностите на 

15 гр. Габрово 

кв. „Велчевци” 

Петя Иванова –  

ст. експерт 

„Социални 

дейности” 

тел. 066 / 818 399 



детето. 

 Придружаване и подкрепа на детето 

от целевата група чрез различни 

услуги, които насърчават неговото 

развитие и постигане на автономност. 

3. Дневен център за 

деца до з г. с 

увреждания 

Деца от 0 до 3 години 

с увреждания и 

техните семейства. 

 диагностика на соматично, психично, 

неврологично, интелектуално и 

речево развитие на децата;  

 изготвяне на индивидуални програми 

за комплексна медицинска и 

психопедагогическа рехабилитация, 

като медицинската рехабилитация 

включва: 

- физикална терапия; 

- сеанси по релационна 

психомоторика; 

- рехабилитационни 

процедури. 

 изготвяне на програма за работа в 

домашни условия; 

 логопедични занимания; 

 провеждане на индивидуална и 

групова психотерапия; 

 обучение на родители за провеждане 

на рехабилитация в домашни условия 

за подпомагане на терапията; 

 консултиране на родители на деца 

със специални нужди. 

20 гр. Габрово 

кв. „Велчевци” 

Петя Иванова –  

ст. експерт 

„Социални 

дейности” 

тел. 066 / 818 399 

4. Специализирана 

резидентна 

Деца до 7 години с 

увреждания, зависими 
 Осигуряване на място за живот и 

пълноценно развитие на деца в 

8 гр. Габрово 

кв. „Велчевци” 

Петя Иванова –  

ст. експерт 



грижа за деца до 

7 г. с потребност 

от постоянни 

здравни грижи 

от непрекъсната 

медицинска грижа. 

условия и подход на грижа 

максимално близки до домашните 

 Осъществяване на засилена грижа за 

здравето, денонощно, от компетентен 

персонал 

 Включване на родителите (близки, 

роднини, приемни или осиновители) 

в грижата за децата и обучение в 

осъществяването на необходимите за 

здравето на детето медицински 

дейности в извънболнични условия 

„Социални 

дейности” 

тел. 066 / 818 399 

община Пазарджик 
 

Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Капацитет Адрес на услугата Отговорно лице 

телефон 
1. Семейно-

консултативен 

център 

 

Деца от 0 до 3г., 

биологичните и 

разширени семейства 

на малки деца в риск 

от изоставяне 

 Иновативна междусекторна услуга, 

която обединява комплекс от 

интегрирани социални, здравни, 

образователни услуги и мерки за 

превенция и подкрепа на малки деца 

и семейства в риск с голям мобилен 

компонент за обхващане на най – 

уязвимите общности, живеещи в 

обособени квартали или в изолирани 

населени места. 

 Обучение на майки от рисковите 

групи по отношение на обгрижване, 

отглеждане, възпитание на децата, 

повишаване на здравната култура, 

обучение по семейно планиране. 

30 гр. Пазарджик, 

ул. "Велико Търново" 

№11 

Блага Янкова 

Тел. 034/40 22 39 

2. Център за ранна 

интервенция за 

деца от 0 до 3 

години 

Семействата и 

техните деца от 0 до 

3г. за които се е 

установило, че имат 

 Подкрепа за своевременно 

диагностициране и разпознаване на 

увреждането, причината за 

изоставането; 

15 гр. Пазарджик, 

ул. "Велико Търново" 

№11 

Блага Янкова 

Тел. 034/40 22 39 



 или че има риск да 

развият някакво 

увреждане, при които 

са налице специални 

потребности, 

оказващи влияние 

върху цялостното им 

развитие. 

 Съобщаване на увреждането и 

подкрепа на родителите в процеса на 

възприемане на различието и 

проблема на детето. 

 Подкрепа на семейството в периода 

на адаптацията им към особеностите 

на детето и в адаптацията на средата 

на живот към потребностите на 

детето. 

 Придружаване и подкрепа на детето 

от целевата група чрез различни 

услуги, които насърчават неговото 

развитие и постигане на автономност. 

3. Дневен център за 

деца до з г. с 

увреждания 

Деца от 0 до 3 години 

с увреждания и 

техните семейства. 

 диагностика на соматично, психично, 

неврологично, интелектуално и 

речево развитие на децата;  

 изготвяне на индивидуални програми 

за комплексна медицинска и 

психопедагогическа рехабилитация, 

като медицинската рехабилитация 

включва: 

- физикална терапия; 

- сеанси по релационна 

психомоторика; 

- рехабилитационни 

процедури. 

 изготвяне на програма за работа в 

домашни условия; 

 логопедични занимания; 

 провеждане на индивидуална и 

групова психотерапия; 

20 гр. Пазарджик, 

ул. "Велико Търново" 

№11 

Блага Янкова 

Тел. 034/40 22 39 



 обучение на родители за провеждане 

на рехабилитация в домашни условия 

за подпомагане на терапията; 

 консултиране на родители на деца 

със специални нужди. 

4. Център за 

майчино и детско 

здраве  

 

Бременни, родилки и 

деца до 3г. от уязвими 

групи 

 активно издирване на целевите групи 

за обхващане с комплекс от здравни и 

социални услуги в зависимост от 

потребностите; 

 подпомагане отглеждането на детето 

в семейна среда в съответствие с 

неговата възраст; 

 насърчаване на физическото, 

социалното, емоционално и 

познавателно развитие на децата в 

ранна възраст; 

 ранна интервенция при рискове и 

проблеми в здравето и развитието на 

детето; 

 медицински и здравни грижи (при 

необходимост). 

50 гр. Пазарджик, 

ул. "Велико Търново" 

№11 

Блага Янкова 

Тел. 034/40 22 39 

5. Специализирана 

резидентна 

грижа за деца до 

7 г. с потребност 

от постоянни 

здравни грижи 

Деца до 7 години с 

увреждания, зависими 

от непрекъсната 

медицинска грижа. 

 Осигуряване на място за живот и 

пълноценно развитие на деца в 

условия и подход на грижа 

максимално близки до домашните 

 Осъществяване на засилена грижа за 

здравето, денонощно, от компетентен 

персонал 

 Включване на родителите (близки, 

роднини, приемни или осиновители) 

в грижата за децата и обучение в 

осъществяването на необходимите за 

здравето на детето медицински 

8 гр. Пазарджик, 

ул. "Велико Търново" 

№11 

Блага Янкова 

Тел. 034/40 22 39 



дейности в извънболнични условия 

6. Център приемна 

грижа и 

осиновяване 

 

Деца лишени от  

семейна среда. 

Подбор и Обучение на приемни 

родители като средство за осигуряване 

на семейна среда за отглеждане на 

децата, 

15 гр. Пазарджик, 

ул. "Велико Търново" 

№11 

Блага Янкова 

Тел. 034/40 22 39 

 
Община Търговище 

Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Капацитет Адрес на услугата Отговорно лице 

телефон 

1. Център за 

майчино и детско 

здраве 

Бременни, родилки и 

деца до 3г. от уязвими 

групи 

 активно издирване на целевите групи 

за обхващане с комплекс от здравни и 

социални услуги в зависимост от 

потребностите; 

 подпомагане отглеждането на детето 

в семейна среда в съответствие с 

неговата възраст; 

 насърчаване на физическото, 

социалното, емоционално и 

познавателно развитие на децата в 

ранна възраст; 

 ранна интервенция при рискове и 

проблеми в здравето и развитието на 

детето; 

 медицински и здравни грижи (при 

необходимост). 

50 гр. Търговище 

ул. „Росица” 2 

 

тел.: 0601/6 87 80 

Миглена Сотирова 

2. Специализирана 

резидентна 

грижа за деца до 

7 г. с потребност 

от постоянни 

здравни грижи 

Деца до 7 години с 

увреждания, зависими 

от непрекъсната 

медицинска грижа. 

 Осигуряване на място за живот и 

пълноценно развитие на деца в 

условия и подход на грижа 

максимално близки до домашните 

 Осъществяване на засилена грижа за 

здравето, денонощно, от компетентен 

персонал 

8 гр. Търговище 

ул. „Росица” 2 

 

тел.: 0601/6 87 80 

Миглена Сотирова 



 Включване на родителите (близки, 

роднини, приемни или осиновители) 

в грижата за децата и обучение в 

осъществяването на необходимите за 

здравето на детето медицински 

дейности в извънболнични условия 

3. Дневен център за 

деца до з г. с 

увреждания 

Деца от 0 до 3 години 

с увреждания и 

техните семейства. 

 диагностика на соматично, психично, 

неврологично, интелектуално и 

речево развитие на децата;  

 изготвяне на индивидуални програми 

за комплексна медицинска и 

психопедагогическа рехабилитация, 

като медицинската рехабилитация 

включва: 

- физикална терапия; 

- сеанси по релационна 

психомоторика; 

- рехабилитационни 

процедури. 

 изготвяне на програма за работа в 

домашни условия; 

 логопедични занимания; 

 провеждане на индивидуална и 

групова психотерапия; 

 обучение на родители за провеждане 

на рехабилитация в домашни условия 

за подпомагане на терапията; 

 консултиране на родители на деца 

със специални нужди. 

20 гр. Търговище 

ул. „Росица” 2 

 

тел.: 0601/6 87 80 

Миглена Сотирова 

4. Център за ранна Семействата и  Подкрепа за своевременно 15 гр. Търговище тел.: 0601/6 87 80 



интервенция за 

деца от 0 до 3 

години 

техните деца от 0 до 

3г. за които се е 

установило, че имат 

или че има риск да 

развият някакво 

увреждане, при които 

са налице специални 

потребности, 

оказващи влияние 

върху цялостното им 

развитие. 

диагностициране и разпознаване на 

увреждането, причината за 

изоставането; 

 Съобщаване на увреждането и 

подкрепа на родителите в процеса на 

възприемане на различието и 

проблема на детето. 

 Подкрепа на семейството в периода 

на адаптацията им към особеностите 

на детето и в адаптацията на средата 

на живот към потребностите на 

детето. 

 Придружаване и подкрепа на детето 

от целевата група чрез различни 

услуги, които насърчават неговото 

развитие и постигане на автономност. 

ул. „Росица” 2 

 

Миглена Сотирова 

5. Семейно – 

консултативен 

център 

Бебета и малки деца 

от 0 до 3 год. и 

техните семейства, 

млади хора и бъдещи 

родители, бедни и 

крайно бедни 

маргинализирани 

семейства с деца 

 Иновативна междусекторна услуга, 

която обединява комплекс от 

интегрирани социални, здравни, 

образователни услуги и мерки за 

превенция и подкрепа на малки деца 

и семейства в риск с голям мобилен 

компонент за обхващане на най – 

уязвимите общности, живеещи в 

обособени квартали или в изолирани 

населени места. 

 Обучение на майки от рисковите 

групи по отношение на обгрижване, 

отглеждане, възпитание на децата, 

повишаване на здравната култура, 

обучение по семейно планиране. 

30  гр. Търговище 

ул. „Росица” 2 

 

тел.: 0601/6 87 80 

Миглена Сотирова 

6. Център за 

психично здраве 

за деца от 0 до 3 

Интегрирана здравно 

– социална услуга за 

деца от 0 до 3 год. с 

Насочени към децата: 

 Индивидуална терапевтична 

работа с деца с проблеми в 

20 гр. Търговище 

ул. „Росица” 2 

 

тел.: 0601/6 87 80 

Миглена Сотирова 



години проблеми в 

психичното развитие 

и или симптоми на 

психично страдание, 

застрашени от 

социално изключване 

психичното развитие и симптоми 

на психично страдание; 

 Групова терапевтична работа с 

деца с проблеми в психичното 

развитие и симптоми на психично 

страдание; 

 Терапевтично ателие; 

 Терапевтична забавачница 

Насочени към родителите: 

 Консултиране на родители 

 Ателие за родители 

 Фамилно консултиране/терапия 

 
oбщина Русе 

Вид 

услуга 
Целева/и/ 

група/и/ 
Основни дейности Капацитет Адрес на услугата Отговорно лице 

телефон 
1. Дневен център за 

деца до з г. с 

увреждания 

Деца от 0 до 3 години 

с увреждания и 

техните семейства. 

 диагностика на соматично, психично, 

неврологично, интелектуално и 

речево развитие на децата;  

 изготвяне на индивидуални програми 

за комплексна медицинска и 

психопедагогическа рехабилитация, 

като медицинската рехабилитация 

включва: 

- физикална терапия; 

- сеанси по релационна 

психомоторика; 

- рехабилитационни 

процедури. 

 изготвяне на програма за работа в 

домашни условия; 

20 гр. Русе, 

жк "Дружба" 3, 

ул. "Н. Вапцаров" 

№20 

Мариела Личева 

0882826328 



 логопедични занимания; 

 провеждане на индивидуална и 

групова психотерапия; 

 обучение на родители за провеждане 

на рехабилитация в домашни условия 

за подпомагане на терапията; 

 консултиране на родители на деца 

със специални нужди. 

2. Специализирана 

резидентна 

грижа за деца до 

7 г. с потребност 

от постоянни 

здравни грижи 

Деца до 7 години с 

увреждания, зависими 

от непрекъсната 

медицинска грижа. 

 Осигуряване на място за живот и 
пълноценно развитие на деца в 
условия и подход на грижа 
максимално близки до домашните 

 Осъществяване на засилена грижа 
за здравето, денонощно, от 
компетентен персонал 

 Включване на родителите 
(близки, роднини, приемни или 
осиновители) в грижата за децата 
и обучение в осъществяването на 
необходимите за здравето на 
детето медицински дейности в 
извънболнични условия 

8 гр. Русе, 

жк "Дружба" 3, 

ул. "Н. Вапцаров" 

№20 

Мариела Личева 

0882826328 

3. Семейно – 

консултативен 

център 

Бебета и малки деца 

от 0 до 3 год. и 

техните семейства, 

млади хора и бъдещи 

родители, бедни и 

крайно бедни 

маргинализирани 

семейства с деца 

 Иновативна междусекторна услуга, 

която обединява комплекс от 

интегрирани социални, здравни, 

образователни услуги и мерки за 

превенция и подкрепа на малки деца 

и семейства в риск с голям мобилен 

компонент за обхващане на най – 

уязвимите общности, живеещи в 

обособени квартали или в изолирани 

30 гр. Русе, 

жк "Дружба" 3, 

ул. "Н. Вапцаров" 

№20 

 

Мариела Личева 

0882826328 



населени места. 

 Обучение на майки от рисковите 

групи по отношение на обгрижване, 

отглеждане, възпитание на децата, 

повишаване на здравната култура, 

обучение по семейно планиране. 

4. Център Майчино 

и детско здраве 

Бременни, родилки и 

деца до 3г. от уязвими 

групи 

 активно издирване на целевите групи 

за обхващане с комплекс от здравни и 

социални услуги в зависимост от 

потребностите; 

 подпомагане отглеждането на детето 

в семейна среда в съответствие с 

неговата възраст; 

 насърчаване на физическото, 

социалното, емоционално и 

познавателно развитие на децата в 

ранна възраст; 

 ранна интервенция при рискове и 

проблеми в здравето и развитието на 

детето; 

 медицински и здравни грижи (при 

необходимост). 

50 гр. Русе, 

жк "Дружба" 3, 

ул. "Н. Вапцаров" 

№20 

 

Мариела Личева 

0882826328 

5. Център за 

приемна грижа, 

заместваща 

грижа и 

подкрепа на 

осиновяването 

Приемни семейства, 

кандидат - 

осиновители 

Обучение на приемни семейства, на 

кандидат – осиновители, услуги за 

развитие и подкрепа на заместващата 

грижа 

25 гр. Русе, 

жк "Дружба" 3, 

ул. "Н. Вапцаров" 

№20 

Мариела Личева 

0882826328 

6. Център за 

психично здраве 

за деца от 0 до 3 

години 

Интегрирана здравно 

– социална услуга за 

деца от 0 до 3 год. с 

проблеми в 

психичното развитие 

и или симптоми на 

Насочени към децата: 

 Индивидуална терапевтична 

работа с деца с проблеми в 

психичното развитие и симптоми 

на психично страдание; 

 Групова терапевтична работа с 

20 гр. Русе, 

жк "Дружба" 3, 

ул. "Н. Вапцаров" 

№20 

Мариела Личева 

0882826328 



психично страдание, 

застрашени от 

социално изключване  

деца с проблеми в психичното 

развитие и симптоми на психично 

страдание; 

 Терапевтично ателие; 

 Терапевтична забавачница 

Насочени към родителите: 

 Консултиране на родители 

 Ателие за родители 

 Фамилно консултиране/терапия 

7. Звено „Майка и 

бебе“  

Жени в последните 

месеци на 

бременността и майки 

с деца от 0 до 3 

години, при които е 

идентифициран висок 

риск от изоставяне на 

бебето след раждане и 

са останали без 

подкрепа от близки 

хора 

 oсигуряване на временен подслон /до 

6 месеца/; 

 подкрепа за подобряване на връзката 

майка-дете; 

 обучение в изграждане на родителски 

умения; 

 медицински услуги за майките и 

бебетата; 

 информиране и консултиране: 

здравно, правно, социално, 

психологическо; 

 семейно планиране. 

8 гр. Русе, 

жк "Дружба" 3, 

ул. "Н. Вапцаров" 

№20 

Мариела Личева 

0882826328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата отговорност за 

съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства  не може да се приеме като официална позиция  на Европейския съюз или Агенцията за 

социално подпомагане. 

 


