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БАЗА ДАННИ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ ПСИХИЧНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.СОФИЯ 

Социални услуги 

Име Статут Попълнен 
въпросник
* 

Резюме на информацията от въпросника Събрана информация от др. 
източници 

Дневен център за 
възрастни с психични 
увреждания 
Управител: Калина Иванова 
София, ул. Роглец 17 
Тел 02/4214051 
Email”office@mh-
community.org 
Facebook: Комплекс за 
психично-здравни услуги 
www.mh-community.org 

Социална услуга, делегирана от 
държавата дейност, управлявана 
от НПО – Фондация „Глобална 
Инициатива в психиатрията – 
София“ 

Да Дневен център предлага индивидуални и групови 
програми по психосоциална рехабилитация на хора с 
психични увреждания, сред които програми, 
опосредстващи овладяването на умения за контрол 
над болестта, програми за търсене, намиране и 
задържане на работа, водене на случай и др. 
Достъпът до центъра е чрез подаване на документи в 
ДСП. Услугата е платена по реда, указан в ЗСП. 
Капацитетът на услугата е 25 души, към момента 
работят с 43. Развиват програма „Активна грижа в 
общността за хора с психична болест“ с капацитет 30 
души, която е безплатна и предвижда 
административна и клинична подкрепа на хора с 
психична болест на терен. Екипът на Дневен център 
се състои от трима психолози и четирима социални 
работници, двама експерти от опит – социано 
включване, двама трудотерапевти 

Да, www.mh-community.org 

Дневен център за 
възрастни с психични 

Социална услуга, делелегирна от 
държавата дейност, управлявана 

Да Предлага групови програми по психосоциална 
рехабилитация.  Капацитет 25 души. Услугата се 

Няма достъпна 



ПРОЕКТЪТ “ОТВОРЕНИ УМОВЕ” СЕ ФИНАНСИРА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО 

ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г. 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Общество Адаптация” и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата 

за подкрепа на неправителствени организации в България. 

 

увреждания 
Управител: Емилия 
Маркова 
София, ул. „Екзарх Йосиф“ 
59, ет.7 
Тел: 02/ 988-12-45 

от Столична община заплаща по реда на ЗСП. 

Дневен център за 
възрастни с ментални 
увреждания „Света 
Марина“ 
Управител: Йотка Тодорова 
София, жк. Сердика“, 
ул.Гюешево – ул.Хайдут 
Велко“ 
Тел. 02/9201991 
Email:dcvhmu_svmarina@ab
v.bg 
 

Социална услуга, делегирана от 
държавата дейност, управлявана 
от НПО – Сдружение 
„Информация и консултации“ 

да Социални услуги за хора с ментални увреждания, 
психологическо консултиране, индивидуален и 
групов формат на работа. Капацитет – 60 души. 
Екип – психолози 1 бр., соц. Работници – 3, 
трудотерапевт – 4, административен персонал – 2, 
специалист ‚социални дейности“ – 1, рехабилитатор – 
1, соц. асистент – 3. 
Услугите са платени по реда на ЗСП. Подават се 
документи в ДСП. 

Няма достъпна 

Дневен център за трудови 
занимания за хора с 
интелектуални затруднения 
„Светове“ 
Управител: 
гр. София, кв. „Гоце 
Делчев“, ул. „Риккардо 

Управлява се от Фондация 
„Светът на Мария“, на този етап 
не е държавно делегирана и не е 
финансирана от общинския 
бюджет.  

не  Подкрепа за придобиване на  
разнообразни социални и 
битови умения от хора с 
интелектуали затруднения: 
общуване, грижа за дома, 
лична хигиена, ориентиране 
във времето, управление на 
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Ваккарини“ № 8 
елефон 02 423 97 40 или на 
мобилен номер 0882 663 
665. 

личен бюджет и много други. 
Дневният център е място за 
усвояване и на различни 
трудови умения. В 
професионалната кухня под 
ръководството на готвач се 
усвояват умения за приготвяне 
на различни ястия. В ателието 
за производство на ръчни 
ароматни свещи и сапуни 
потребителите се учат на 
постоянство и придобиват 
умения за комбиниране на 
различни цветове, форми и 
аромати. Арт ателието е 
предназначено за 
потребители, които обичат да 
изработват ръчни предмети и 
да развихрят творческото си 
въображение, подкрепяни от 
професионалист с опит в тази 
област. 
Персонал: 
психолог, социален работник и 
семеен терапевт, които заедно 
с груповите отговорници 
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развиват потенциала на всеки 
един потребител. 
Източник: 
http://mariasworld.org/bg/main
/projects/23 

     

Защитено жилище за 
възрастни с психични 
разстройства 
Управител: Калина Иванова 
София, ул. Роглец 17, ет.2 
Тел. 02/4214051 
Email:office@mh-
community.org 
www.mh-community.org 
facebook: Комплекс за 
психично-здравни услуги в 
общността 

Социална услуга, делегирана от 
държавата дейност, управлявана 
от НПО – Фондация „ГИП – 
София“ 

Да Резидента услуга за хора с психични разстройства, с 
капацитет 8 души. Настаняването става през ДСП и 
след оценка на екипа. Услугата е платена по реда на 
ЗСП. Екип –социален работник – 2 бр., психолог – 0,5 
бр., трудотерапевт – 2 бр. 

Да, www.mh-community.org 

Защитено жилище за хора с 
психични увреждания 

Социална услуга,  делегирана от 
държавата дейност, управлявана 
от Столична общината 

не   Защитеното жилище е 
разкрито на територията на 
ДВХУИ – село Подгумер и се 
приемат хора с психични 
разстройства. Капцитет – 8 
души. Няма друга налина 
информация. Източник: 
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http://www.asp.government.bg/
ASP_Client/ClientServlet?cmd=a
dd_content&lng=1&sectid=24&s
1=23&selid=23 

Защитено жилище за лица с 
умствени затруднения 
Директор: Искра Петрова 
София, ул. „Царибродска“ 
33 
тел. 0889 /503207 
 

Социална услуга, делегирана от 
държавата и управлявана от 
Столична община 

не  Защитено жилище за лица с 
интелектуални затруднения, с 
капацитет 8 души. Няма друга 
налична информация. 
Източник: 
http://www.asp.government.bg/
ASP_Client/ClientServlet?cmd=a
dd_content&lng=1&sectid=24&s
1=23&selid=23 

Преходно жилище за лица с 
умствена изостаналост 
Директор: Капка Георгиева 
София, ул. Баба Вида 1 
Тел.: 02/ 947 70 09 

Социална услуга, делегирана от 
държавата, управлявана от 
Столична общината 

не  Капацитет  - 8 души. Няма 
друга налична информация. 
Източник: 
http://www.asp.government.bg/
ASP_Client/ClientServlet?cmd=a
dd_content&lng=1&sectid=24&s
1=23&selid=23 

     

Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция на възрастни  
Директор: Ралица Йоргова 

Социална услуга, делегирана от 
държавата дейност, управлявана 
от Столична община 

не  Капацитет - 60 души. Няма 
друга налична информация. 
Източник:  
http://www.asp.government.bg/
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София, ул. Г.С. Раковски“ 
112, 
Тел 02/ 981-78-55, 987-30-02 

ASP_Client/ClientServlet?cmd=a
dd_content&lng=1&sectid=24&s
1=23&selid=23 

Столичен общински дневен 
център за социална 
рехабилитация на 
инвалиди 
Директор: Валя Йончева 
София 
кв.Редута, ул."Слатинска" 
26-28 
тел:  870 11 81, GSM:                                
0885 511 349 

Социална услуга, делегирана от 
държавата, управлявана от 
Столична общината 

не  Предлагат социални, 
психологически, логопедични и 
рехабилитационни услуги, 
както и кинезитерапия. 
Капацитет – 60 лица. Услугите 
са платени по реда на ЗСП. 
Персонал – 25 души, от които 
14 квалифицирани 
професионалисти, сред които 
психолог, социални работници, 
кинезетерапевти, 
трудотерпавт, лекар-
физиотерапевт. Източник: 
http://dsd.sofia.bg/index.php?op
tion=com_content&task=view&i
d=25&Itemid=51 
http://www.sodcsii.hit.bg/index.
html 

     

Център за настаняване на 
бездомни хора 
Директор: В. Рунева  

Социална услуга, делегирана от 
държавата, финансирана и 
управлявана от Столична община 

не  Центърът предоставя социални 
услуги в общността, извън 
обичайната домашна среда, на 
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Адрес: гр. София, ж.к. 
„Красна поляна”, ул. 
„Ришки проход" № 2  
Тел.: 920-18-07 

бездомни лица над 18 годишна 
възраст и семейства имащи 
постоянен адрес - гр. София, 
насочени към задоволяване на 
ежедневните им потребности. 
Капацитет – 120 места. 
Доброволно, временно 
медицинско, социално и 
битово обслужване според 
възможностите на Центъра на 
бездомни хора, имащи 
постоянен или настоящ адрес 
на територията на гр. София; 
Временен подслон без 
покъщнина - спалните 
помещения са със 
самостоятелен санитарен възел 
с баня; 
Съдействие за участие в 
програми за социална 
интеграция, социализация и 
ресоциализация; Насочване 
към услугите на  Столичен 
център за социална 
рехабилитация и интеграция на 
инвалидите и Фондация 
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Анимус. 
Взаимодействие с Държавна 
психиатрична болница "Св. 
Иван Рилски" за лечение, както 
и за включване в подходяща 
лечебна, индивидуална и 
групова психотерапия, 
взаимодействие с болниците в 
Бухово и Ботунец за оказване 
на медицинска помощ след 
проведено активно лечение в 
съответната болница на 
нуждаещ се потребител, 
съдействие при подготовка на 
набора на документи 
необходим за постъпване в 
заведение за социални услуги, 
съдействие и активна помощ 
при подготовка на набора от 
документи необходими за 
явяване на ТЕЛК или РЕЛК, 
съдействие и активна помощ 
при подготовка на 
необходимите документи пред 
НОИ за отпускане на пенсия 
Ред за предоставяне на 
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услугата:  
Предоставяните социални 
услуги са краткосрочни - 
максимално до З месеца в 
рамките на една календарна 
година. Възрастните домуващи 
и инвалидите, които имат 
подготвени документи за 
настаняване в заведение за 
социални услуги, подходящо за 
здравословното им състояние 
ползват услугите на ЦВНБХ до 
настаняването им в 
съответното заведение. 
Настаняването в ЦВНБХ е 
доброволно и се извършва със 
Заповед на директора на 
Дирекция "Социално 
подпомагане" - Възраждане по 
реда и условията на Закона за 
социално подпомагане и 
Правилника за прилагане на 
Закона за социално 
подпомагане. Източник: 
http://dsd.sofia.bg/index.php?op
tion=com_content&task=view&i
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d=95&Itemid=48 
 
 
 

Център за временно 
настаняване „Св. Димитър“ 
Директор: Надка Андонова  
гр. София, ж.к. Люлин, 
бл.464, вх.А, Тел: 925 07 27 

Социална услуга, финансирана и 
управлявана от Столична Община 

не  Целеви групи: бездомни хора 
над 18 години  
Капацитет: 270 места  
Предлагани дейности: 
Предоставяне на жилищни 
помещения обзаведени и 
оборудвани с всичко най- 
необходимо за бита; 
Медицински услуги, 
съдействие и подготовка за 
документи за представяне 
пред ТЕЛК; Съдействие за 
изготвяне на лични документи; 
Съдействие намиране на 
работа на безработните 
настанени в Центъра; 
Организиране на културни 
мероприятия. 
Ред за предоставяне на 
услугата:  
Настаняването в Центъра става 
след издаване на Заповед от 
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директора на Дирекция 
„Социално подпомагане” (ДСП) 
на чиято територия се намира 
заведението, съгласно чл.40а, 
ал.1. След настаняването 
потребителя сключва договор с 
директора на Центъра за 
предоставянето на социалната 
услуга. Източник: 
http://dsd.sofia.bg/index.php?op
tion=com_content&task=view&i
d=94&Itemid=48 
 

Център за временно 
настаняване на лица от 18 
до 25 г 
Директор: Галя Георгиева  
Адрес: гр. София, ж.к. 
„Захарна фабрика”, бл.51, 
вх.А  
Тел: 822 08 88 

Социална услуга, финансирана и 
управлявана от Столична Община 

не  Целеви групи: Бездомни лица 
от цялата страна на възраст от 
16 до 25 години, завършили 
Социални учебни 
професионални центрове или 
други учебни заведения.  
Капацитет: 190 места  
Предлагани дейности: 
осигуряване на оборудвано 
легло в спалното помещение в 
сградата; изготвяне на 
индивидуален план , след 
оценка на нуждите на всяко 
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настанено лице, в 
който се формулират целите, 
които трябва да бъдат 
постигнати; съдействие за 
участие в програми за 
социална интеграция и 
ресоциализация съдействие за 
получаване на медицинска и 
стоматологична помощ, както и 
на други здравни грижи 
;съдействие за участие в 
образователни програми в 
съответствие с възрастта и 
личния избор на потребителя 
осигуряване на възможност 
самостоятелно да организират 
свободното си време 
Ред за предоставяне на 
услугата:  
Социалните услуги се 
предоставят краткосрочно – за 
срок не повече от 3 месеца в 
рамките на календарната 
година.   
Приемането в Центъра е 
доброволно и се извършва със 
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Заповед на директора на 
Дирекция „Социално 
подпомагане” /ДСП/ – 
Възраждане по реда и 
условията на Закона за 
социално подпомагане и 
Правилника за прилагане на 
Закона за социално 
подпомагане /ППЗСП/. Всяко 
настанено лице сключва 
договор за предоставяне на 
социални услуги с директора 
на Центъра, в който е 
регламентиран реда, условията 
и срока за ползване на 
социални услуги.  
За ползване на социални 
услуги в Центъра се заплаща 
такса в размер на 30 на сто от 
дохода на лицето, без да 
надвишава месечната 
издръжка на Центъра. Не 
заплащат такса лица от 18 до 
21 години и лица, които нямат 
доходи. Всички настанени 
лица, които не работят са 
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здравно осигурени.Източник: 
http://dsd.sofia.bg/index.php?op
tion=com_content&task=view&i
d=93&Itemid=48 

Здравни услуги 

Име Статут Попълне
н 
въпросн
ик* 

Резюме на информацията от въпросника Събрана информация от др. 
източници 

ЦПЗ „Проф. 
Н.Шипковенски” ЕООД 
София, 1377 
р-н Оборище 
ул. „Екзарх Йосиф” № 59 
e-mail: cpz_ns@abv.bg 
Информация, записване на 
часове за прием и 
консултации: 
02 / 939 90 38 – 
регистратура 
факс: 02 / 981 81 66 
Работно време 
Администрация: 
Всеки работен ден от 8.30 
до 17.00 часа 

Здравна услуга, Център за 
психично здраве 

да няма Структурата на ЦПЗ „ Проф. 
Н.Шипковенски” е разделена в 
две звена, както следва:  
1.Консултативно – 
диагностичен блок с приемен и 
спешен кабинети. В спешния 
кабинет има стая за изолация и 
стая за наблюдение. Болницата 
разполага със специализирани 
психиатрични кабинети 
(детско-юношески; 
наркологичен; съдебно-
психиатричен и 
геронтологичен), 
манипулационна, ЕЕГ кабинет 
и клинична лаборатория. Към 
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Обедна почивка от 12.30 до 
13.00 часа 

същото звено има дневен 
стационар с 25 легла. 
2. Стационарен блок – с две 
отделения:  1.отделение с 
висока степен на сигурност с 15 
легла; 2. денонощно отделение 
с 20 легла 

     

Държавна психиатрична 
болница „Св. Иван Рилски“ 
обл. София-град,  
район Нови Искър, 
кв. Курило, п. код 1280 
02/9360440 – директор  
02/9914771 – централа 
02/9914210 – факс 
Уеб сайт:  
http://dpbivanrilski.com/ 

Здравна услуга, болница, 
държавни финансиране 

не  ДПБ “Св. Иван Рилски” 
функционират четири 
отделения: 
Отделение обща психиатрия, 

затворен тип за възрастни - 

мъже 

Отделението разполага с 30 
легла и е специализирано в 
лечението на пациенти в остра 
фаза на заболяването. Приемат 
се пациенти над 18-годишна 
възраст. Лечението е 
краткосрочно или 
средносрочно и протича при 
режим “Затворeни врати”.  
Отделение обща психиатрия 

затворен тип за възрастни - 
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жени 

Отделението разполага с 30 
легла с цел интензивно 
лечение на остри и подостри 
психични разстройства в 
стадий на криза. Дейността е 
структурирана при режим 
“Затворени врати”. 
Пациентките са на възраст над 
18 години и се включват в 
терапевтични програми с 
различни акценти - 
медикаментозно лечение, 
психотерапия, социална 
работа.  
Отделение обща психиатрия 

полузатворен тип за възрастни 

мъже 

Отделението разполага с 35 
легла, разпределени на 
павилионен принцип, което на 
практика дава възможност да 
функционират  при “Свободен 
режим” и “Затворен режим” 
/ако има такава 
необходимост/.  Приоритет в 
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дейността е обгрижването на 
пациенти в хроничен стадий 
или под остра фаза на 
психичното заболяване.  
Геронтопсихиатрично 

oтделение 

Отделението е със специфична 
насоченост в лечение и 
обгрижване на пациенти с 
деменции и психози в 
старческа възраст - над 65 
години. Отделението разполага 
с 35 легла 
Източник: 
http://dpbivanrilski.com/ 

Военно-медицинска 
академия 
Началник клиника: Полк. 
доц. Тони ДОНЧЕВ, д.м 
Адрес: София 
ул. "Св. Георги Софийски" 
№ 3 
Тел.: 92 26 000 
Факс: 952 65 36 
 Уеб сайт: www.vma.bg 

Здравна услуга, клиника по 
психиатрия - Осигуряване на 
спешна и планова, диагностична и 
лечебна медицинска дейност 

не  В клиниката съществуват 
следните отделения: 
Отделение “Остри психози” –
със специализация по лечение 
на остри психози и съдебна 
психиатрия.  
Отделение “Зависимости” ,  
Отделение “Гранични 
състояния” и "Женско 
отделение", Отделение 
“Консултативна и лиазон 



ПРОЕКТЪТ “ОТВОРЕНИ УМОВЕ” СЕ ФИНАНСИРА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО 

ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г. 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Общество Адаптация” и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата 

за подкрепа на неправителствени организации в България. 

 

психиатрия” и "Дневен 
стационар" Към клиниката 
работят и двама клинични 
психолози. 
Източник: www.vma.bg 

УМБАЛ "Александровска" 
Началник клиника:  
Проф. д-р Вихра Миланова 
София 1431 
ул. "Св. Георги Софийски" 
№ 1 
E-mail: 
vihmil@alexandrovska-
hospital.bg   
Уеб сайт : 
http://alexandrovska.com  
Тел: 02/ 9230 512 

Здравна услуга, клиника по 
психиатрия, - специализирана 
психиатрична болнична и 
консултативно-диагностична 
извънболнична помощ на 
пациенти от цялата страна 

не  Психиатричната клиника се 
състои от три стационарни 
отделения:  
Първо отделение с Остър 
сектор и Рехабилитационен 
сектор; 
Второ отделение с Остър 
сектор и Сектор за 
терапевтична резистентност; 
Отделение по “Амбулаторно-
консултативна психиатрия с 
дневен стационар” - включва 
амбулаторен кабинет, дневен 
стационар и диспансерно 
звено. 

Многопрофилна болница 
за активно лечение по 
неврология и психиатрия – 
„Свети Наум“ ЕАД 
Директор: проф. Д-р Иван 

Здравна услуга, клиника по 
психиатрия 

не  Първа психиатрична клиника - 
Клиниката е специализирана 
основно в лечението на остри 
психози, афективни 
разстройства, психотични 
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Миланов 
гр. София , ул. "Любен 
Русев" №1 
Регистратура тел.: 
02/9702300 
Дежурен лекар 
психиатрични клиники: 
02/9702 132  
Регистратура: 02/9702 121  
Централа: 02/ 9702 300  
02/ 9702 222  
0886 766 068  
Информация: 02/9702 11 
Email: ubalnp@yahoo.com 
Уеб сайт: 
http://www.svnaum.com 

екзацербации и психосоциален 
срив при шизофренни 
разстройства, налудни 
разстройства; кризи, чието 
разрешаване налага временна 
изолация; остри стресови и 
посттравматично стресово 
разстройство; абнормно 
поведение на боледуване 
(соматизиращи и 
хипохондрични пациенти); 
пациенти с Его-дистонни 
сексуални дисфункции; 
пациенти с личностови 
разстройства (без 
антисоциално); абстинентни 
синдроми при зависимости 
(при съответни изключващи 
критерии); коморбидност 
между алкохолна зависимост и 
други психиатрични 
заболявания.  
Извършва се и трудово-
експертна дейност при 
пациенти с психиатрични 
заболявания, които се нуждаят 
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от трудоустрояване. Клиниката 
разполага общо с 30 легла, 
разпределени в две отделения.  
Втора психиатрична клиника - 
Клиниката разполага с 30 легла 
(20 легла на свободен режим и 
10 легла на режим с повишена 
сигурност) и 15 места в дневен 
стационар. За болнично 
лечение се приемат 
денонощно, 7 дни в седмицата, 
вкл. и по спешност пациенти 
над 18 навършени години от 
цялата страна, страдащи от 
всички групи психични 
разстройства с изключение на 
злоупотребяващи/зависими от 
психоактивни вещества.  
Разкрити са следните 
специализирани консултативни 
кабинети на функционален 
принцип, в които един път в 
седмицата от 11:00 до 12:30 се 
извършват с предимство 
консултации/прегледи на 
пациенти  
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6. Държавна психиатрична 
болница за лечение на 
наркомании и алкохолизъм 
- София – град 
София, ПК 1303, ул. 
Пиротска № 117;  
Телефон: +359 2 832 51 67 
Регистратура: +359 2 931 
6109 
База Суходол 
Телефон: +359 2 920 20 66 
 
Уеб сайт: 
http://www.dpblna.org 

Здравна услуга, ДПБЛНА е 
специализирано лечебно 
заведение за оказване на здравна 
помощ на хора с наркоманна и 
алкохолна зависимост и съдържа в 
себе си характеристиките на 
здравните заведения в Република 
България. 
Осъществяване на профилактика, 
диагностика, лечение и 
рехабилитация на 
злоупотребяващи и зависими 
лица. 
 
 

 
 

не  Основни лечебни подходи и 
методи - Скрининг, 
Амбулаторна детоксикация, 
Индивидуална психотерапия и 
консултация, Метадонова 
поддържаща програма, 
Програма"Домашен 
стационар". 
ДПБЛНА разполага с две 

отделения с по 20 легла 
респективно - за хероинова и 
алкохолна зависимост, 
Консултативен диагностичен 
блок с 2 отделения без легла за 
метадонова поддържаща 
програма и отделение без 
легла за "Дневни грижи". 
ДПБЛНА разполага с 56 души 
персонал, полагащи всички 
необходими грижи за 
правилното лечение на всички 
пациенти. 
База СУХОДОЛ 
1. Същинската болнична 
дейност на ДПБЛНА се 
извършва в Стационарен блок, 
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който включва отделения с 
легла. 
2. Насоченост - Лечение на 
алкохолните и наркоманни 
проблеми. Лечение на болни с 
психични разстройства, 
породени от алкохолизъм и 
наркомании. 
3. Основни лечебни подходи и 
методи - Стационарна 
противоабстентна / детоксова/ 
програма. Стационарна 
рехабилитационна програма. 
4. Капацитет - " Стационарен 
блок"-кв. Суходол разполага с 
40 легла. 
5. Условия и изисквания при 
прием - 
- Консултация от личен лекар и 
назначение; 
- Консултация с невролог; 
- Консултация със съдов лекар 
при абцеси и флебити; 
- Направени лабораторни 
изследвания в клиничната 
лаборатория на ДПБЛНА 
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8. Амбулатория за психично 
здраве "Адаптация  
Д-р Владимир Сотиров 
София 1000, ул. Цар 
Симеон 13 
02/ 983-60-23 
0878-826-213 
email: adaptacia@abv.bg 
Уеб сайт:  
http://www.adaptacia.info/  
Работно време 
Понеделник - Петък: от 
09.00 до 19.00 часа 
" 

Здравна услуга, психотерапвтични 
услуги -  Групова практика за 
специализирана психиатрична 
помощ 

  Отделните специалисти 
работят на индивидуален 
седмичен график. Прегледи и 
консултации се извършват 
само след предварително 
записан час. По договаряне са 
възможни консултации и в 
празнични дни. 
Предлагат психиатрични и 
психотерапевтични услуги 

     

9. АИПСМПП - Медицински 
център за психично здраве-
1 
София, бул. Сливница 
№200А,офис2  
(ъгъла на ул. Дунав и ул. 
Ангиста, вход - откъм ул. 
Дунав)  
Тел. 0878 / 621 096 или  
02 / 856 16 16 

Здравна услуга, Медицински 
център за психично здраве-1 с 
предмет на дейност: 
осъществяване на специализирана 
извънболнична медицинска 
помощ в областта само на една 
медицинска специалност 
психиатрия (обща, детско-
юношеска и съдебна). 
науки; 

 
не 

 В АИПСМПП - МЦ за психично 
здраве-1 са обособени 
следните сектори: 
Сектор по обща психиатрия 

В него се извършва 
консултиране, 
диагностициране и лечение 
(активно и поддържащо) на: 
-тревожни разстройства - 
паническо, агорафобия, 
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Еmail: info@mcpsyh.com 

социофобия, генерализирано 
тревожно, посттравматично 
стресово; 
- обсесивно-компулсивно 
разстройство; 
- афективни (депресивни) 
разстройства; 
- шизофрения и други налудни 
разстройства; 
- различни психични 
заболявания, включително 
органични, в инволутивната 
(късна) възраст; 
- психични разстройства, 
съпътстващи други соматични 
(телесни) болести. 
Сектор по детско-юношеска 

психиатрия 

Извършва се консултиране, 
съветване и лечение на деца и 
юноши със: 
- Емоционални и поведенчески 
разстройства с начало в 
детството и юношеството;  
- Разстройства на 
психологичното развитие 
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(задръжки в говорното и 
езиково развитие;разстройства 
в развитие на училищните 
умения;разстройства от 
аутистични спектър и др.) 
- Тревожни разстройства в 
детството и юношеството 
(детски страхове, тревожност 
при раздяла, генерализирана 
тревожност, натрапливости, 
паническо разстройство и др.) 
- Кризи на адпатацията в 
различните възрастови 
периоди; 
- Разстройства на 
настроението; 
- Психози; 
- Оценка и терапевтични 
интервенции при деца с 
умствена изостаналост; 
- Оценка на деца за нуждите на 
ТЕЛК;Консултиране и 
съветване на родители във 
връзка с различни специфични 
ситуации при отглеждане на 
деца (постъпване в детско 
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заведение, развод, проблеми 
при осиновяване, загуба на 
близък, домашно 
насилие,продължително 
лечение в болнично заведение 
по повод телесно заболяване и 
др.) 
Сектор по съдебна психиатрия 

Тук се извършват следните 
дейности: 
- консултиране, 
диагностициране и лечение на 
психични разстройства в 
областта на общата 
психиатрия; 
-съдебно-психиатрични 
експертизи и съдебно-
психиатрпични консултации по 
наказателни дела, по 
граждански дела, по дела 
по Закона за здравето, при 
нотариални сделки. 
Сектор по психотерапия  

В него се разработват 
професионални програми за 
цялостен подход към 
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лечението на хора със: 
- зависимости от всякакъв вид; 
- депресии; 
- тревожни разстройства от 
различен характер; 
- остри и хронични реакции на 
стрес; 
- преживяна травма и други 
житейски предизвикателства; 
- синдром на “прегаряне” при 
бизнесмени; 
- справяне с гнева; 
- трудности в способността за 
концентрация; 
- поведенчески и емоционални 
разстройства в детска възраст 

11. Динамика - център за 
психотерапия, 
психологично и 
психиатрично консултиране 
 
гр. София, п.к. 1505 
ул. Мърфи № 22 
02/943 11 02 
Уеб сайт :  
http://www.dinamika-

Здравна услуга, психотерапевтични 
услуги – групова практика за 
специализирана психиатрична 
помощ. Център Динамика е 
служба, която предлага 
психотерапия, психологично и 
психиатрично консултиране.  
 

не  Динамика ” предлага следните 
услуги :  
- индивидуална психотерапия – 
основните видове, 
практикувани в Център 
Динамика са психоаналитична, 
системна работа с индивид, 
когнитивна психотерапия. 
Продължителността варира от 
няколко срещи (сесии) между 
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sofia.com/ 
Център Динамика работи с 
предварително записани 
часове. 
За контакт по телефона 
всеки работен ден от 9.00 
до 12.00 и от 14.00 до 
17.00ч. 

клиента и неговия терапевт до 
безсрочен договор. 
Обичайната честота на сесиите 
е един или два пъти седмично. 
- психологично консултиране – 
форма на работа, при която се 
подпомага вземането на 
решения  и справянето с 
житейски затруднения. 
- консултиране на семейства и 
двойки – отнася се до 
семейства или двойки 
(партньори, брачни, 
родителски), които усещат 
проблеми във 
взаимоотношенията помежду 
си или са в период на житейски 
преход. 
- консултиране на деца и 
юноши с емоционални, 
поведенчески или обучителни 
затруднения. Обикновено се 
съчетава с консултиране на 
родителите. 
- консултации с предписване на 
лекарства – в някои случаи 
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решаването на даден проблем 
се подпомага от овладяване и 
облекчаване на страданието 
чрез медикаментозно лечение. 
Всички негови аспекти се 
обсъждат  предварително. 
- групова психотерапия - 
групата се състои от 6 –12 
човека и се събира веднъж или 
два пъти седмично. Членовете 
на групата говорят за своите 
преживявания, проблеми и 
затруднения, подпомагани от 
груповия терапевт. Една от 
основните задачи на групата е 
изследването на 
взаимодействието между 
участниците в нея. 

Групова психиатрична 
практика „Аналитика“ 
София, ул"Чаталджа" № 17-
19 
Facebook: Център за 
психоаналитична терапия 
"Аналитика" 
www.analytica-bg.info 

Здравна услуга, психотерапвтични 
услуги 

не  Център Аналитика предоставя 
оценка, консултации и 
психоанализа при случаи на 
емоционални разстройства и 
психични разстройства. От 
1999 е регистриран по закона 
за лечебните заведения като 
групова медицинска практика.  
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Екипът на центъра се състои от 
психоаналитици  и 
психотерапевти  

Медицински център 
“Хоризонт” 
ж.к. “Лозенец”, ул. 
“Болград” №5, София 1421  
(02) 963 32 80, GSM: 0889 
968 057  
info@horizont-bg.com    
www.horizont-bg.com  

Здравна услуга Не  Медицински център 
“Хоризонт” предлага 
специализирана диагностична, 
консултативна и терапевтична 
помощ при злоупотреба и 
зависимост към вещества, 
психични и поведенчески 
разстройства и граничещите с 
тях състояния. В центъра се 
предлагат различни форми на 
извънболнично лечение, в това 
число програма за заместващо 
и поддържащо лечение с 
метадон, консултативна 
психиатрична и психологическа 
помощ, индивидуална и 
групова психотерапия. 
Центърът разполага със 
специализирана 
вирусологична лаборатория, 
предназначена за изследвания 
и диагностика на 
заболяванията, съпътстващи 
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поведението на зависимост.  
www.horizont-bg.com 

НПО и други 

Име Статут Попълнен 
въпросник* 

Резюме на информацията от въпросника Събрана информация от др. 
източници 

Център за социални 
дейности „Ангелов“ 
Кирил Ангелов 
Гр.София, п.к 1000, 
ул."Петър Парчевич" 41-
партер, ап.1 
02/8510170 
office@socialangel.bg 
http://socialangel.bg 
facebook: Център за 
социални дейности 
Ангелови 

частна да Извършва социални и психологически дейности. 
Предоставя услугите личен асистент, социален 
асистент и домашен помощник, както и Център за 
социална рехабилитация и интеграция и Център за 
консултиране на възрастни в неравностойно 
положение, Бюро за социални услуги. 
Проблематика, с която службата работи: 
Психологически консултации, подкрепа и терапия, 
психотерапевтични услуги, частни съдебни 
експертизи, оценки и становища за явяване на ТЕЛК, 
психологическа подкрепа на лица в социален и 
здравен риск и техните семейства. Работят с чести и 
тежки психични разстройства и със зависимости, 
умствена изостаналост и деменция. Предлагат 
индивидуална и групова психотерапия, социална 
работа на терен, семейна терапия и индивидуална 
терапия. Месечно облужват 20 клинета, дневно 5. 
Разполагат с един психолог и един социалане 
работник, ръковител моблики услуги и 1 сътрудник 
социални дености, както и с 2-ма души 

не 
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административен персонал. Услугите за клиентите са 
платени, но имат и безплатни – по социален 
показател и критерии, определени от центъра 

     

Българска асоциация по 
арт-терапия 
Валентина Маринова 
гр. София, ж.к. Младост 2, 
бл. 214 
0896753837 
valentina@arttherapy-
bulgaria.org 
http://arttherapy-
bulgaria.org 

НПО да Извършват социални,психологически, 
обучителни/образователни услуги. 
консултиране на клиенти, групи и семейства чрез 
методите на арт терапията. Работят с поведенчески 
проблеми при деца, проблеми във 
взаимоотношенията в семейството (между родители 
и деца и партньори). Предлагат психологическо 
консултиране, индивидуална, гемейна и групова 
терапия, както и програми за психосоциална 
рехабилитация (програми за обучение и развитие на 
различни социални умения). Предлагат и 
специализирани професионални обучения. Месечно 
обслужват 15, дневно 5 клиента. Разполагат с 5 
психолога и 3 социални работника. Услугите се 
заплащат по тарифа, определена от службата 

не 

     

Фондация "Институт за 
социални услуги в 
общността" 
Стели Петева 
София, 1202, ул. "Г.С. 

НПО да Извършват социални, психлогически и обучителни 
дейности. Предоставят услугата социален асистент, 
както и услугата „Телекеър“ - дистанционна услуга в 
подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора. 
Осигуряват психологическа подкрепа на семейства с 

не 
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Раковски" № 61, ет. 3, ап. 8 
02/ 983 21 49 
icssbg@gmail.com 
http://icss-bg.org 

деца с увреждания, хора в риск или в преходен 
период на развитие. Работят по социално включване, 
обучение и заетост на хора с увреждания и хора в 
риск. Имат програми за работа на терен, за 
психологическо консултиране,работа с осбщността, 
програма за работа с близки и програми за 
психосоциална рехабилитация. Дневно – 2 клиенти, 
месечно – 30. Разполата с 4 психолози, 2 социални 
работника, също така с телекеър асистенти и със 
социални аситенти. Услугите са безплатни – защото 
се предоставят в рамките на проекти 

     

Сдружение "Асоциация 
Имаго"- София 
Краси Попова 
София, ул. "Г.С.Раковски", 
101, ет.1 
+ 359884944411; 
beznasilie@gmail.com 
www.nasilie.eu 
https://bg-
bg.facebook.com/Association
Imago 

НПО да Организацията извършва социални,психологически, 
обучителни/ образователни юридически консултации 
и представителство в съда. Разполагат с Център за 
социална рехабилитация и интеграция. Предоставят 
индивидуално и групово психологическо 
консултиране; Консултиране на родители на юноши, 
консултиране на двойки; Психотерапия. Работят с 
насилие, като имат и програми за работа с близки и 
работа с общността. Имат и специализирани 
професионални обучения и виртуални групи за 
взаимопомощ за пострадали от насилие, виртуално 
консултиране на пострадали от насилие. Предлагат 
услуги за пострадали от домашно и сексуално 
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насилие  жени и мъже и хора от сексуалните 
малцинства.  Дневно работят с 7-10 души, месечно – 
с 20. Разполагат с 1 психиатър, 2 психолози, 1 
социален работник и един адвокат. Услугите са 
платени по тарифа, определена от службата, но при 
наличие на проект, една част от услугите са 
безплатни в размките на проекта 

     

Пиа Матер - домашен 
патронаж и център за 
професионална 
квалификация 
Гр. София, бул. Г.М. 
Димитров, бл. 60, офис 28 
Нина Димитрова 
024421281 
priemna@piamater.org 
http://www.piamater.org/ 
https://www.facebook.com/
piamater.org 

частна да Медицински, социални, обучителни/образователсни 
и психологически дейности. Предоставят личен 
асистент, социален асистент, домашен помощник, 
домашен социалне патронаж, дневен център и 
център за социана рехабилитаация и интеграция, 
кризисен център и център за настаняване от семеен 
тип. Също така имат и телеасистенция и социално 
предприятие, в което са заети лица, които трудно 
намират заетост; имат Индивидуална психиатрична 
практика; Подкрепа за лица, които са трайно 
безработни и не намират мотивация да започнат 
работа – посочено като психологическа услуга. 
РАботят с често разпространени психични болести 
(напр. разстр на настроението, тревожност), 
промоция на психично здраве и профилактика на 
психична болест. Имат индивидуална психотерапия и 
рограми за психосоциална рехабилитация. Предлагат 
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социална работа на терен и специализирани 
професионални обучения. Имат и Кризисна социална 
услуга за възрастни и болни хора. Дневно обслужват 
100 души, месечно – 150. Разполагат с един 
психиатър, двама психолози, 2 социални работника, 2 
административни позиции и 60 болнигледачи. 
Услугите се заплащат по тарифа, определена от 
службата. 

     

Сдружение "АРЗ 
Солидарност" 
Елена Николова 
гр. София 1000, ул. "Екзарх 
Йосиф" 1, ет. 2, ап. 5 
02/971 99 20 
info@solidarnost-bg.org 
http://www.solidarnost-
bg.org/ 
facebook: Solidarnost 
Association 

НПО да Службата извършва социални и психологически 
дейности. Предоставят услугата Дневен център. Имат 
служба за работа с родители и близки на зависими; 
Индивидуално психологическо консултиране; 
Информационно-консултативен център. Работят със 
зависими.  
Дневна програма за психосоциална рехабилитация; 
Индивидуално психологическо консултиране. 
Обслужват 20 души дневно. Разполагат със 7 
психолози и 1 магистър по артистични психосоциални 
практики. Първичната консултация е беплатна, а 
другите услуги се заплащат по тарифа, определена от 
службата. От 2011 г. услугите ни се финансират 
частично по Националната стратегия за борба с 
наркотиците, поради което определен брой 
социално слаби клиенти могат да заплащат намалена 
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такса. Дневно – 60 клинта, месечно 60 клиента. 

     

„Център Минерва“  
Анжелина Ненова  
София, ж.к. Гео Милев, ул. 
Николай Коперник 22 
0886 154 897 
centerminerva@mail.bg 
http://centerminerva.weebly.
com 
 

частна да Психологичски услуги предоставят. Занимават се с 
тежки и чести психични разстройства, с разстройства 
на личността. Центъра се извършва и 
психодиагностика за наличие на органични увреди на 
мозъка, наличие на деменция, психодиагностика на 
личностовото функциониране, диагностика на 
когнитивните функции (предимно памет и внимание) 
и диагностика на IQ (индивидуалният интелектуален 
коефициент). Психодиагностиката е базирана на 
стандартизирани методики и служи пред органите за 
оценка на трудоспособността и комисиите за 
трудоустрояване по болест – ТЕЛК. промоция на 
психично здраве и профилактика на психична болест. 
Имат индивидуална психотерапия, психологическо 
консултиране и програми за работа с близки. Не е 
посочен бр на клиентите дневно и месечно. Работят 5 
психолози. Услугите са платени по тарифа на 
службата. Центъра работи с широка мрежа от 
специалисти и помагащи структури, които биват 
включвани при необходимост в лечението. 

 

     

Дневен център за трудови 
занимания за хора с 

Управлява се от Фондация 
„Светът на Мария“, на този етап 

не  Подкрепа за придобиване на  
разнообразни социални и 
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интелектуални затруднения 
„Светове“ 
Управител: 
гр. София, кв. „Гоце 
Делчев“, ул. „Риккардо 
Ваккарини“ № 8 
елефон 02 423 97 40 или на 
мобилен номер 0882 663 
665. 

не е държавно делегирана и не 
е финансирана от общинския 
бюджет.  

битови умения от хора с 
интелектуали затруднения: 
общуване, грижа за дома, 
лична хигиена, ориентиране 
във времето, управление на 
личен бюджет и много други. 
Дневният център е място за 
усвояване и на различни 
трудови умения. В 
професионалната кухня под 
ръководството на готвач се 
усвояват умения за приготвяне 
на различни ястия. В ателието 
за производство на ръчни 
ароматни свещи и сапуни 
потребителите се учат на 
постоянство и придобиват 
умения за комбиниране на 
различни цветове, форми и 
аромати. Арт ателието е 
предназначено за 
потребители, които обичат да 
изработват ръчни предмети и 
да развихрят творческото си 
въображение, подкрепяни от 
професионалист с опит в тази 
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област. 
Персонал: 
психолог, социален работник и 
семеен терапевт, които заедно 
с груповите отговорници 
развиват потенциала на всеки 
един потребител. 
Източник: 
http://mariasworld.org/bg/main
/projects/23 

     

Колегиум „Частна 
Психиатрия“  
Председател: Никола 
 Марков 
София 1000, ул.Дунав N 22 
А  
991 76 04 
office@privatepsychiatry.org 
www.privatepsychiatry.org 

Дружество с идеална цел не  Колегиум Частна Психиатрия 
има за цел да обединява 
усилията на членовете си за 
развитието на психиатрията, 
като наука и практика във 
всички области, свързани с 
проблемите на психичното 
здраве, психиатричното и 
психологичното здравно 
обслужване като 
профилактиката, лечението, 
рехабилитацията и 
психопедагогиката, с акцент 
върху механизмите при 
пазарни условия, както и да 
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провежда информационна 
дейност, свързана с 
проблемите на психичното 
здраве и психичните 
заболявания, както и да 
съдейства и участва в 
развитието на всички 
обществени и частни 
организационни форми в тази 
област.  
www.privatepsychiatry.org 
съдържа и информация за 
частни психиатрични практики. 

     

Център „Увереност“ 
Теодора Танева 
София, ул. „Струма 2А“   
0895940123 - 
dneven_centyr@abv.bg  
http://artdnevencentyr.word
press.com/ 

Частна Не  Дневният център е 

предназначен за:  

Хора с психично разтройство ( 

шизофрения,шизоафективни 

разтройства,депресия и 

др.афективни разтройства)  

Хора с лека до средна умствена 

изостаналост.  
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Не приемат хора с изразени 

агресивни прояви и 

неовладяна остра психотична 

симптоматика, които изискват 

друг вид психиатрична и 

медикаментозна терапия. 

Предлаганите дейности не са 

подходящи за хора зависими 

от психоактивни вещества и 

алкохол. 

С оглед работата в група хората 

трябва да са в относително 

стабилизирано състояние и в 

голяма степен да съумяват да 

разбират и спазват правила. 

Модули  и  занимания: 

Обучение в социални умения, 

Обучение в ежедневни умения 

(поддържане на честота и 

хигиена), Придобиване или 
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въстановяване на трудови 

умения, Обучение за 

придобиване на първоначална 

компютърна грамотност, 

Обучение на английски за 

начинаещи, Артзанимания, 

Музикотерапия, Организиране 

на празници,културни 

меропроятия и рождени дни 

Записване: Уговаря се ден и час 
в удобно време и се провежда 
консултация с психолога. 
Първоначалната консултация е 
безплатна. При този 
първоначален разговор се 
уточняват всички  въпроси 
относно боледуването и 
проблемите , които пациентът 
среща.След това той подробно 
се информира за работата и 
терапевтичния план на 
Дневния Център и при желание 
се записва в групата. 
https://artdnevencentyr.wordpre
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ss.com/ 
Разполагат с двама социални 
работници и един клиничен 
психолог 

     

Център за независим живот  
Капка Панайотова 
София 1000, ул. Екзарх 
Йосиф 60  
(02) 983 25 15 
cil@cil.bg  
www.cil.bg 

сдружение Не  Обучения и консултации 
 
Обучения и консултации в 
сферата на уврежданията 
насочени към индивиди, 
организации и институции. 
Подходът, който се използва в 
обученията, е интерактивен и 
се основава на досегашния 
опит на участниците, както и на 
тяхното активно въвличане в 
осмислянето и обсъждането на 
отделните теми по време на 
обучението. Консултанти и 
обучители са експерти с 
дългогодишен опит в 
съответната област. Част от 
темите, по които се 
предоставят обучения и 
консултации са: 
1. Обучение “Общуване с хора 
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с увреждания” 
2. Обучения и консултации по 
темата “Интегрирано 
образование” 
3. Обучения по въпросите на 
достъпната архитектурна среда 
4. Одити и консултации по 
достъпност на архитектурната 
среда 
Застъпничество 
Застъпничество и контакти с 
други организации във връзка с 
инициативи за промяна на 
законодателството и 
съществуващите практики, 
засягащи равнопоставеността 
на хората с увреждания: 
1. Поддържане на активни 
работни контакти с 
централните и местните 
власти. 
2. Подкрепа на хора с 
увреждания в общността, в 
посока на тяхното социално 
интегриране – запознаване с 
правата, включване в 
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инициативи, насърчаване на 
индивидуалната активност, 
достъпа до информация, 
контактите с местните власти, 
медиите. 
3. Участие в мрежа от около 70 
организации и неформални 
групи на хора с увреждания от 
цялата страната, която 
позволява достигане до 
широка аудитория и 
получаване на обратна връзка 
от активни хора, използвайки 
средствата на съвременните 
Интернет и електронни 
технологии. 
4. Работа с отговорните 
държавни институции 
5. Подкрепа и мотивиране на 
хора с увреждания от София и 
страната за отстояване правото 
на ползване на различни 
социални услуги 
6. Споделяне на опита от 
участието на хората в 
застъпническата дейност с 
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организации от чужбина. 
Информация и проучвания 
Издания, проучвания и 
информационно-библиотечни 
услуги.  
Източник: http://www.cil.bg/ 

     

СРПСРБ 
Председател: Никола 
 Марков  
ул. 'Цар Симеон' 13,ет.4, 
София 1000  
02/483 39 57; 0884 18 98 86 
psr.association@gmail.com  

https://www.facebook.com

/srpsrb?fref=nf 
 

? Не  СРПСРБ е НПО на 
съмишлениците, които 
обединяват усилията за 
интегрирането в обществото на 
хора с хронични и 
инвалидизиращи психични 
разстройства.  

https://www.facebook.com/srp

srb?fref=nf 

     

Каритас България 
София , ул.“Оборище“ 9  
тел. 02 944 18 58  
communications@caritas-
bg.org  
http://www.caritas-bg.org 

НПО Не  Каритас България е 
пълноправен член на 
световното семейство Каритас 
Интернационалис. Каритас 
България е нестопанска 
организация, сдружение в 
обществена полза и 
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осъществява социалната си 
дейност в подкрепа на уязвими 
групи от хора в различни 
населени места на страната. 
Работят в три основни 
направления: 
- предоставяне на социални, 
здравни и образователни 
услуги;  
- отговор в бедствени 
ситуации;  
- застъпнически действия. 
Източник:  
http://www.caritas-bg.org 

     

Национален алианс за 
социална отговорност 
София, ул.“Сердика“13 
02 423 7417; 02 423 7434  
0882 122 660 
www.Naso.bg 

сдружение Не  Националният алианс за 

социална отговорност /НАСО/ е 

национална неправителствена 

организация, работеща 

активно за създаване и 

реализиране на ефективни 

национални и местни 

социални политики, дейности и 

услуги. Организацията си 
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поставя цели в посока 

обединяване възможностите и 

стимулиране на усилията на 

неправителствени 

организации, корпоративни 

субекти, общини и други 

структури за създаване на 

социално отговорна среда, 

стимулираща поемане на 

социални ангажименти, 

водещи до по-добро качество 

на живота на хората в 

България. 

     

Фондация “Лале” 
Мария Петкова  
Ул. Река Осъм 1, ет. 1 ап. 2, 
София 1124  
02/ 944 27 55  
info@tulipfoundation.net  
www.tulipfoundation.net  

нпо Не  Финансира различни социални 
проекти. 
www.tulipfoundation.net  

     

Институт по психодрама и фондация Не  Основните дейности на 
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индивидуална групова 
психотерапия „Бернхард 
Ахтерберг“  
София 1303, ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ 91  
Георги Антонов – 
0896708870, Димо Станчев - 
0887243477 
morenobg@abv.bg  

http://moreno-bg.com/ 

института включват: учебна, 
издателска дейност, 
психотерапия, консултиране,  
психологични и 
психотерапевтични 
изследвания , организационно 
консултиране и тренинги 
Източник: Moreno-bg.com 

     

Център за психосоциална 
подкрепа  
доц. Диана Циркова, д.п.  
ул. “Софроний Врачански” 
№30, София 1303 
978 41 70  
psysupport@gmail.com  

http://www.cpss.info/ 

НПО Не  Центърът предлага различни 
форми на психологическа 
помощ: консултиране, 
Психоаналитична 
психотерапия, Психоанализа, 
Психодрама 
 Психотерапевтите от Центъра 
имат опит в сферата на 
тревожно-депресивните 
състояния, зависимостите, 
хранителните разстройства, 
острите психиатрични 
разстройства, разстройства на 
емоционалното развитие в 
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детско-юношеска възраст, 
антисоциалното поведение и 
др. Работили са също в сферата 
на военната, организационната 
и образователната психология 
и са осигурявали консултации 
на служители в различни 
институции, работещи в 
условия на стрес. Източник: 

http://www.cpss.info/ 

     

Институт за екология на 
мисленето 
София, кв „Лозенец”, ул 
„Рилски езера”№16  
02 / 962 35 84  
sevda_shemkova@abv.bg  
http://www.cognitive-
therapy.org/ 

нпо Не  Институт за екология на 
мисленето е неправителствена 
организация, чиято цел е 
обучение по когнитивно–
поведенческа психотерапия на 
психолози, лекари, социални 
работници и студенти по 
психология. Съществено място 
в неговата дейност заемат 
изследователската работа, 
психосоциалната 
рехабилитация на зависими от 
психоактивни вещества и 
алкохол и психотерапията при 
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тревожни разстройства. 
Източник:  
http://www.cognitive-

therapy.org/ 
 

     

Център за психологически 
изследвания 
ул. Раковски 112 ет.1 
тел:+359 2 981 78 55 
cprp@ultima-bg.com 

http://www.cprp.org/ 

нпо Не  В сферата на Гражданските 
права Центърът създава 
програми за зачитане правото 
на живот на гражданите с 
увреждания, за техния 
свободен достъп до адекватно 
лечение, качествено обучение, 
добра работа и в крайна 
сметка достоен живот. 
Експертите на организацията 
подпомагат ресурсно 
гражданите с увреждания. В 
Националния ресурсен център 
за хора с увреждания се дават 
консултации по различни 
правни, административни, 
трудови и образователни 
въпроси. Провеждат се 
индивидуални и групови 
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психологически консултации в 
сферата на отстояване на 
гражданските права.Като 
национално представена 
организация Центърът има 
изградени структури във всеки 
голям град на страната. 
Основната идея на всяка една 
структура е да прави 
граждански натиск към 
Държавна и местна власт за 
отстояване правата на Хората с 
увреждания. Източник: 

http://www.cprp.org/ 

     

Асоциация за социални 
технологии 
гр.София 1407, бул.“Н. 
Вапцаров“, бл.36  
0888 300714  
iyamboliev@abv.bg  
http://ast-bg.org/ 

сдружение Не  Подпомагане на групи и лица  в 
неравностойно положение, 
чрез разработване на 
механизми за социална 
защита, помощ и самопомощ 
за подобряване на социалния 
им статус. Разполагат с ЦПО. 
Предлагат професионално 
обучение по професии: 
–     Социален работник,     
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Оператор на компютър, –     
Офис-секретар,Продавач-
консултант, моделиер-
технолог,Оператор в 
производство на облекло,     
Шивач,  Строител,  Фермер 
Удостоверение за регистрация 
за предоставяне на социални 
услуги към АСП на МТСП за 
предоставяне на социални 
услуги:   Домашен помощник,   
Бюро за социални услуги,    
Социален асистент,   Център за 
социална рехабилитация и 
интеграция на възрастни,    
Личен асистент. 
Работи по проекти за 
квалификация, трудова заетост 
и подкрепа за хора в 
неравностойно положение. 
Източник: 

http://ast-bg.org/ 
 

     

Съюз на инвалидите в Обществена организация   Основни дейности и услуги 
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България  
ул. “Христо Белчев” 8  
02/ 986 70 70 
udpb@abv.bg  
http://www.disability-bg.org/ 

- Подпомагащи и 

благотворителни;  

- Услуги, предоставяни от 

групите за самопомощ;  

- Административно-правни;  

- Трудово-правни;  

- Осигуряване на трудова 

заетост;  

- Здравни услуги ;  

- Информационно-

консултантски услуги;  

- Услуги и дейности, 

свързани с работата по 

изпълнение на основните 

програми;  

- Услуги и дейности, 

свързани с местни и 

регионални програми.  

http://www.disability-bg.org/ 

     

Национално сдружение на 
работодателите на 

 Не  Програми и проекти, 
предназначени за насърчаване 
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инвалиди в България 
ул. „Дондуков” №11, ет. 4  
тел. 0886700148 
nsrhu@abv.bg  

http://center.nsrhu.bg/ 

на заетостта и повишаване на 
пригодността за заетост. 
 
http://center.nsrhu.bg/ 

     

Национална федерация на 
работодателите на 
инвалиди 
бул.”Дондуков” №11  
02 986 53 00, 0884 000 881 
nfri@abv.bg  
http://nfri.bg 

Юридическо лице с нестопанска 
цел в обществена полза 

Не  Организация, която насърчава 
социалното предприемачество. 
Дейности, свързани с трудово-
професионалната 
рехабилитация и социалната 
интеграция на хората с 
увреждания, включително 
ментални увреждания. 
http://nfri.bg 

     

Социомед Консултинг  
гр. София, ул. "Виктор 
Григорович" 38-40  
Петрунка Петрова 
Тел: 0886 241 525; 0895 216 
537      
office@smconsulting-bg.com  
http://www.smconsulting-
bg.com/ 

Социални услуги Не  Предлагат разнообразни 
услуги в домашни условия за 
възрастни и болни хора. Имат 
удостоверение за 
предоставяне на социални 
услуги, сред които социален 
асистент, домашен помощ, 
бюро за социални услуги ник, 
предлагат храна по домовете, 
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траурни услуги, медицински 
консултации, логопедични 
услуги, почистване в дома и др. 
в 
домаhttp://www.smconsulting-
bg.com/ 

     

Сдружение "Ахури" 
ул. "Любен Каравелов" 90  
02 944 65 83, 0878 2914 68 
ahuri@mail.bg  
http://ahuri.ngobg.info/ 

сдружение Не  Мисия на неправителствената 

организация: 

Помощ и самопомощ на хора с 

увредено зрение и други в 

неравностойно положение. 

Подпомага организационно и 

оперативно-правно. Цели на 

организацията: Помощ и 

самопомощ на хора с увредено 

зрение и други в 

неравностойно положение. 

Подпомага организационно и 

оперативно-правноНе 

предлагат финансова подкрепа 
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Бюро за социални услуги с 
"Хуманност и Дълголетие" 
ж.к. Хиподрума, бул. Цар 
Борис III, No 93-95, ет.1, 
офис 1 
тел.: 02/85 05 795, GSM: 
0877 11 61 61  
dylgoletie@abv.bg  
http://dylgoletie.bg/ 

Комплексни услуги: 
медицински, социални, битови, 
административни, съобразени с 
нуждите на клиентите, на място 
в дома.  

Не  Пакет „Основен“ – Осигуряване 
на домашен помощник за 5 
дни в седмицата по 2 часа на 
ден 
Пакет „Седмичен“ – 
Осигуряване на домашен 
помощник за 5 дни в 
седмицата по 4 часа на ден  
Пакет „уикенд“ – Осигуряване 
на домашен помощник по 2 
часа на ден в празнични и 
почивни дни 
Пакет „Ден и нощ“ – За кратък 
период от време може да ви се 
наложи да ползвате личен 
асистент, социален асистент 
или домашен помощник. При 
необходимост от съдействие 
при гледането на възрастни 
или болни хора у дома, ви 
предлагаме 3 варианта 
Пазаруване, почистване, 
административни услуги, 
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посещение на лекар и други. 
Източник: 
http://dylgoletie.bg/ 

     

Домашни грижи 
София, ж.к. Борово, 20 
Поликлиника, ет 3, кабинет 
321   
Телефон/факс: 02 / 859 81 
76; 02/ 855 20 16 Мобилен: 
088 821 50 82; 087 821 50 82  
standart2001@mail.bg  

http://griji.ovo.bg/ 

Социални услуги, частни (ЕООД) Не  Грижи за възрастни и болни 
хора 
За всеки клиент се 

разработва индивидуална 

програма за управлението на 

грижите, които ще се 

полагат за него. Повечето от 

тях са: 

хигиена – помощ при тоалета : 

обтриване на тялото, лек 

масаж, къпане, когато това е 

възможно; приготвяне на 

храната и сервиране или 

съдействие при хранене, ако 

това е необходимо;  даване на 

приеманите лекарства или 

подсещане за вземането им;  

раздвижване: прави се само по 

лекарско предписание и след 

инструкции от специалист;  
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разходки в жилището или на 

открито когато това е 

възможно;  общуване;  

поддържане на хигиената в 

жилището, пране, простиране, 

гладене;  следене на всяка 

промяна в състоянието на 

обгрижваният човек, като 

своевременно се реагира 

адекватно;  поддържане на 

безопасна околна среда. 

Източник: http://griji.ovo.bg/ 

     

Хоспис-Дар ООД 
гр. София, Надежда ІІ, ул. 
Екзарх Стефан № 45 
тел: 0878 242 363, 
888242363, 0878 38 57 11, 
02 938 51 30, 02 898 57 11  
hospis_dar@mail.bg  

http://hospis-dar.com/ 

Частно, здравни и социални 
услуги 

Не  Хосписът предлага комплексни 
и специализирани здравни 
грижи, осигуряващи най-добро 
качество на живот на пациенти 
в напреднал стадий на 
болестта. 
Основната дейност на хосписа 

е 24 - часово, продължително 

медицинско наблюдение и 
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лечение на лица с хронични 

инвалидизиращи състояния, 

както и на лица с тежки и 

необратими здравословни 

проблеми от всички 

възрастови групи. Пациентите 

на хосписа постъпват в 

стационара за след болнично 

лечение, като на всеки пациент 

се предлага индивидуална 

рехабилитационна програма. 

Екипът осъществява и 

обслужване по домовете - 

прегледи, манипулации, 

здравни и хигиенни грижи и 

медико-социална 

рехабилитация. 

http://hospis-dar.com/ 

     

Дом за възрастни и дневен 
център „Александровска“ 
ООД 
Банкя, ул. „Стефан 

Частно, Здравни и социални 
услуги 

Не  • Основните дейности в 

Дома за възрастни хора и 

дневен център 
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Стамболов"9  
ТЕЛ: 02/ 9 977 535, 0879 532 
48 
alexandrovska.ood@gmail.co
m 
http://alexandrovska.com/ 

„Александровска” целят 

ограничаването на социалната 

изолация, в която се намират 

хората след пенсионирането 

си. Насочени са към 

създаването на условия за 

социални контакти и 

възможности възрастните хора 

да се чувстват неразделна част 

от обществото, подкрепа за 

пенсионираните и напуснали 

активния живот хора да 

преодолеят психологическата 

бариера, която ги кара да се 

чувстват ненужни и да им 

осигури условия за 

взаимопомощ. За постигането 

на тези цели в Дома за 

възрастни хора и дневния 

център „Александровска” се 

организират следните 

дейности: 
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 Провеждане на разговори и 

дискусии по актуални 

проблеми;   

• Организиране на 

индивидуални и групови 

консултации със специалисти 

по медико-социални 

проблеми;   

• Организиране на занимания 

по интереси (цветарство, 

плетиво, бродерия, 

национална кухня, 

сладкарство, изобразителни и 

музикални занимания, и 

други);   

• Подпомагане извършването 

на административни услуги;   

• Организиране на съвместни 

мероприятия със социални 

домове, неправителствени 

организации (честване на 

празници, екскурзии, спортни 
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празници, срещи с интересни 

личности и др.);   

• Здравна профилактика;  

• http://alexandrovska.com/ 

     

Дирекции социално подпомагане 

Дирекция "Социално 
подпомагане" - Сердика, 
със седалище София и с 
териториален обхват 
районите "Сердика" и 
"Надежда"; 
Адрес: София 1202, бул. 
"Кн. М. Луиза" № 88, 
Телефон: (02) 832 10 05 
Ел. поща: dsp-
serdika@asp.government.bg 
Дирекция "Социално 
подпомагане" - Връбница, 
със седалище София и с 
териториален обхват 
районите "Връбница" и 
"Нови Искър"; 
Адрес: София 1229, ул.Хан 

Държавен орган – АСП към 
МТСП 

не  Дирекциите “Социално 
подпомагане” осъществяват 
дейности по отпускане на 
социални помощи, извършване 
на социални услуги, 
финансово, административно и 
информационно обслужване 
на граждани. Право на помощи 
от Дирекциите “Социално 
подпомагане” имат лица и 
семейства чийто месечен 
доход е по-нисък от 
определения от Държавата 
диференциран минимален 
доход (ДМД), както и лицата с 
намалена трудоспособност, 
лица по майчинство, 
безработни и др.  
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Кубрат бл.328 вх.А 
Телефон: (02) 837 74 25 
Ел. поща: dsp-
vrubnica@asp.government.b
g 
Дирекция "Социално 
подпомагане" - Оборище, 
със седалище София и с 
териториален обхват 
районите "Оборище", 
"Кремиковци" и "Подуяне"; 
Адрес:  София 1510, ул. 
В.Петлешков 41,ет.3 
Телефон: (02) 945 31 70 
Ел. поща: dsp-
oborishte@asp.government.
bg 
Дирекция "Социално 
подпомагане" - Слатина, 
със седалище София и с 
териториален обхват 
районите "Слатина", 
"Изгрев" и "Искър"; 
Адрес: София 1574, 
ул.Кривина бл. 73 – партер 
Телефон: (02) 873 10 94 dsp-

Информацията е събрана от 
официалната  страница на  
АСП. 
http://www.asp.government.bg/
ASP_Client/jsp/main.jsp 
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Ел. поща:  dsp-
slatina@asp.government.bg 
Дирекция "Социално 
подпомагане" - Младост, 
със седалище София и с 
териториален обхват 
районите "Младост", 
"Панчарево" и 
"Студентски"; 
Адрес: София 1784, 
ж.к."Младост  1", бивше 29-
то ОДЗ 
Телефон: 02/973-62-30 
Ел. поща: dsp-
mladost@asp.government.bg 
Дирекция "Социално 
подпомагане" - Лозенец, 
със седалище София и с 
териториален обхват 
районите "Лозенец", 
"Средец" и "Триадица";  
Адрес: София 1421, ул. 
"Димитър Хаджикоцев" 
№80 
Телефон: (02) 865 67 82 
Ел. поща: dsp-
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lozenec@asp.government.bg 
Дирекция "Социално 
подпомагане" - 
Възраждане, със седалище 
София и с териториален 
обхват районите 
"Възраждане", "Илинден" и 
"Краснаполяна"; 
Адрес: София 1309, бул. 
"Ал. Стамболийски" № 173 
Телефон: (02) 920 03 69 
Ел. поща: dsp-
vuzragdane@asp.governmen
t.bg 
Дирекция "Социално 
подпомагане" - Красно 
село, със седалище Софияи 
с териториален обхват 
районите "Красно село", 
"Витоша" и "Овча купел"; 
Адрес: София 1612, ул. Ами 
Буе № 79 
Телефон: (02) 953 05 19 
Ел. поща: dsp-
krasnoselo@asp.government
.bg 
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Дирекция "Социално 
подпомагане" - Люлин, със 
седалище София и с 
териториален обхват 
районите "Люлин" и 
"Банкя";  
Адрес: София 1336, 
ж.к."Люлин" 
ул."309",бивше 23-то ОДЗ 
Телефон: (02) 925 01 69 
Ел. поща: dsp-
lulin@asp.government.bg 

Бюра по труда 

Дирекция "Бюро по труда" - 
"Възраждане", със 
седалище София и с 
териториален обхват 
районите "Възраждане", 
"Красна поляна", "Овча 
купел", "Витоша", "Средец", 
"Триадица" и "Лозенец";  
Адрес: София 1303, ул. 
„Странджа" № 64 
Телефон: 02/8329094 
bt101@mbox.contact.bg 

Държавен орган – АЗ към МТСП не  Дирекциите "Бюро по труда" са 
териториални поделения към 
Главна дирекция "Услуги по 
заетостта". 
Седалищата и териториалния 
обхват на дирекциите "Бюро 
по труда" се определят с 
Устройствения правилник на 
Агенцията по заетостта. 
Към дирекциите "Бюро по 
труда" при необходимост се 
откриват нови 
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Дирекция "Бюро по труда" - 
"Люлин", със седалище 
София и с териториален 
обхват районите "Люлин", 
"Връбница", "Банкя", "Нови 
Искър" и "Илинден";  
Адрес: София 1336, жк 
Люлин-4 до бл.426 
Телефон: 02 825 49 83 
bt104@cablebg.net 
 
Дирекция "Бюро по труда" - 
"Изток", със седалище 
София и с териториален 
обхват районите "Искър", 
"Слатина", "Младост", 
"Изгрев", "Студентски" и 
"Панчарево";  
Адрес: София 1715, жк 
Младост-4 до бл. 465 
Телефон: 02 874 60 95 
bt_iztok@mail.bg 
 
Дирекция "Бюро по труда" - 
"Сердика", със седалище 

административни звена като 
филиали, изнесени работни 
места и др. 
Основни дейности на 
дирекциите "Бюро по труда": 
регистриране на лицата, 
активно търсещи работа 
услуги за лицата, активно 
търсещи работа: 
   a) информация за обявени 
свободни работни места; 
   б) информация за програми и 
мерки за заетост и обучение; 
   в) посредничество по 
информиране и наемане на 
работа; 
   г) професионално 
информиране, консултиране и 
ориентиране; 
   д) професионално и 
мотивационно обучение; 
   е) включване в програми и 
мерки за заетост; 
   ж) стипендия за обучение за 
придобиване на 
професионална квалификация 
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София и с териториален 
обхват районите "Сердика", 
"Надежда", "Красно село", 
"Оборище", "Подуяне" и 
"Кремиковци";  
Адрес: София 1202, 
ул."Тимок" № 20 
Телефон: 02 931 17 44 
dbt107@onlinedirect.bg 
 

Регистрираните като 
безравотни лица могат да се 
включват в различни 
обучителни програми, които 
им помагат за придобиване на 
нови знания и умения, и 
осигуряване на заетост.  
Експертите в ДБТ консултират 
хора с намалена 
работоспособност и им 
съдействат за намирането на 
подходящи работни места, като 
извършват посреднически 
услуги между тях и 
работодателите им. 
Информацията е събрана от 
официалната  страница на  
АСП. 
http://www.az.government.bg/p
ages/direkcii-biura-po-truda/ 
 

 

*с оглед събиране на актуална информация за съществуващите психично-здравни услуги, бяха проучени релевантните публични регистри и на 

идентифицираните доставчици бяха изпратени он-лайн въпросници за попълване. 
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