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д.526 - Центрове за 
обществена подкрепа 

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА 2020 г. - ОБЩИНА ВАРНА 

Център эа обществена подкрепа, с капацитет 100 места, на ул. 
"Г.С.Раковски"NО62 предоставя комплекс от социални услуги за деца и семейства 
в риск - семейно консултиране, семейно планиране, услуги по превенция 
оmадането от училище, превенция и подкрепа на деца-жертви на насилие, работа с 
деца със специални образователни потребности. 
100 места х 3 685 пв. = 368 500 пв.1 в т.ч. преходен остатък 
(Комnпекс за социапнм услуги за деца и семейства - второстепенен 
разпоредител) 

Социалната услуга "Център за обществена подкрепа" с капацитет 30 места се 
предоставя на адрес - rр.Варна, уп. "Петко Стаiiнов" NO 7. Извършват се 
комплекс от социални услуги за лица и семейства в риск. 
30 места х Э 685 nв. = 110 550 nв. , в т.ч. преходен остатък 

(Комплекс за социални усnугм за деца м семейства - второстепенен 
разпоредитеn) 

Центърът за общесrвена подкрепа е с капацитет 60 места. Предоставя се комплекс 
от социални услуги эа деца и семейсrва в риск - семейно консултиране, семейно 
планиране, услуги по nревенция оmадането от училище, превенция и подкрепа на 
деца-жертви на насилие, работа с деца със специални образователни потребности. 
Управлението и предоставянето на услугата е възложено на Фондация 
"Владиспавово", гр.Варна, ж.к. "Впадис:nав Варненчмк", yn. "Гургупят" N07 
60 места х 3 685 лв. = 221 100 nв. 

Центърът с капацитет 80 места предоставя комплекс от социални услуги за деца и 
семейсгва в риск - семе�но консултиране; семейно планиране; услуги по 
превенция отпадането от училище; превенция и подкрепа на деца-жертви на 
насилие; работа с деца със специални образователни потребности. Управлението и 
предоставянето на услугата е възложено на Фондация "Владиславово", гр.Варна, 
ул. "Гургулят" N�7 
Услугата се предоставя от Фондация „Вnадис:nавово" на уп. "Народни 
6удитепи" NO 5, ет.2 
80 места х 3 685 пв. = 294 800 nв. 

В Звено "Майка и бебе" с капацитет 8 места в кв. "Аспарухово", ж.к. "Дружба" 
бп.9 ет.1 се предоставя комплекс от социални услуги, насочени към превенция на 
изосгавянето; подкрепа и подслон на самотни майки и бременни жени в последните 

5 д.S27 - Звено "Malii1<a и бебе" месеци на бременността, работа с близки и роднини на лицата, при които 
съществува риск от изоставяне. (Комплекс за социални успуrм за деца и 
семейства - второстепенен разnоредмтеп) 

б 
д.529 - Кр11.111сен център за 
деца 

8 места х 9 516 пв. = 76 128 лв., в т.ч. преходен остатък 

Услугата Кризисен център эа деца е с капацитет 20 места. Управлението е 
въэложено на Фондацм11 '"Ес О Ес - семейства в риск". 
20 места х 11 569 пв. = 231 380 пв. 

Месечна издръжка за ученици 20 места х 35 nв х 12 месеца = 8 400 пв., в т.ч. 
преходен остатък 
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Кризисният център с капацитет 10 места предоставя комnлекс от социални услуги 
за лица, :жертви на насилие и/или трафик, насочени кьм задоволяване на 

д.529 - Кризисен център за 
ежедневните им потребности, временен подслон, храна и медицинска помощ, 

7 пица, претърпели насилие м 
специализирана психологическа, социална и юридическа подкрепа, изготвяне на 
индивидуални програми эа социална интеграция, подобряване на 

жертви на трафик 
взаимоотношенията и връзка със семейството. Управлението и предоставянето на 
услугата е възложено на Фондаци• "Ес-0-Ес - семейства в риск" 
10 места х 11 569 nв.= 115 690 пв. 

Комплексът обединява осем Центъра за настаняване от семеен тип эа деца и 
младежи със и/или без увреждания. В тях се предоставят храна и подслон, 
извършва се социална, психологическа и рехабилитационна работа с децата. 
Адресът на услугите е гр.Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ул. "Константин и Фружин" 

д,530 -Комплекс за социални №42, N042A и №�42Б; кв."Иэгрев' NO 364А и NO 364Б; с.Тополи, ул."Георги Градев" 
ycnyrм за деца и младежи- в №18А и №18Б; с.Тополи, ул."Александър Тодоров"N!.' 38. Капацитетът на услугите е 

8 Центъра за настанАване от 80 места за деца с увреждания и 28 места за деца без увреждания. 
семеен 111п за деца м младежи 80 места х 15 758 nв, = 1 260 640 лв. 
с м без увреждания 28 места х 12 717 nв.= 356 076 пв.(второстеnенен разпоредител) 

Изплащане на месечна помощ на ученици настанени в Центрове эа настаняване от 
семеен тип эа деца с увреждания 
87 ученици х 35 nв. х 12 месеца = 36 540 пв., в т.ч. преходен осrатък 

Социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждане" с капацитет 8 места, се предоставя на адрес гр.Варна, 
ул."Ген.Колев"№ 90. Осигуряват се индивидуални грижи в среда, близка до 
семейната. 

д.530 - Център за настаняване в места х 12 717 лв. = 101 736 nв. rод. стандарт, в т.ч.преходен остатък 
9 от семеен тип за деца без (Комплекс за социални усnуги за деца и семеiiства - второстепенен 

увреждани• разпоредител) 

Иэмащане на месечна помощ на ученици настанени в Център за настаняване от 
семеен тиn за деца без увреждания 
8 места х 35 nв. х 12 месеца = 3 360 nв. 

Услугата "Наблюдавано жилище" се предоставя на адрес: гр. Варна 
ж.к."Въэраждане" 6n. 79, вх.Б1 ет.1, an.10. Потребителите получават 

10 д.534 - Наблюдавани жилища 
специализирана подкрепа за формиране на умения эа самостоятелен и пълноценен 
начин на :живот, храна, подслон и подкрепа при трудовата си реализация. Услугата 
с:е предоставя и управлява от Сдружение „Гаврош". 
4 места х 6 750 па.= 27 000 лв. 

Домът за старм хора "Гергана" в к.к. "Св. Констан111н и Елена" с капацитет 
100 места е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални 

11 услуги на лица, навършили пенсионна възраст. 100 места х 9 035 пв.= 903 500 
лв. (Комплекс за социални усnугм за въэрастни хора "Герrана"- ДСХ и 
ДПЛФУ- второстепенен разnоредмтеп) 

- д.540 - Домове за стари хора
Домът за стари хора "Св.Иван Златоуст" в к.к."Зnатнм пясъци"-м-ст Баба 
Алено, уп."Яков Лемер"NОS, с капацитет 43 месrа, е специализирана 
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили 

12 
пенсионна възраст. Управлението и предоставянето на услугата се извършва от 
"Вип Джио" ООД. 43 места х 9 035 пв. = 388 505 
лв. 
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Домът за пъпнопетни лица с физически уврежданмя, с капацитет 40 месrа, се 
помещава в сградата на Дом за стари хора "Гергана" в к.к. "Св. Константин и 

д.541 - Домове за пълнолетни 
Епена". Предосrавя комплекс от социални услуги на лица с физически 

13 увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК. 
лица с физически увре,кданмя 40 места х 10 157 nв. = 406 280 лв.

(Комплекс за социални усnугм за в-..зрастни хора "Гергана"- ДСХ и ДПЛФУ -
второстепенен разпоредител) 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с 
увреждания с капацитет 30 места в гр.Варна, кв.пчамка", бn.67, вх. 15 предоставя 
услуги свързани с обучение в жизнени умения на младежи с умствени 
увреждания; обучение на родители да се грижат и развиват потенциала на 

д.550 - Центрове за социална 
лицата с умствени увреждани.я; консуm11ране и посредничество на родители на 

14 лица с увреждания; спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности; обучение 
рехабилитация и интеграция на специалисти в умения за работа с лица с умствени увреждания. Услугите се 

предосrавят и управляват от Сдружение "Сдружение за подкрепа на лица с 
умствени затруднения". 
30 места х 3 499 nв. = 104 970 лв, 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за вьэрас:ntм с увре:жданмя с 
капацитет 30 месrа помещава следните адрес: ул. "Тодор Икономов" NO 35. 
Предоставя комплекс от социални услуги, свързани с рехабилитация, социално-

д.550 - Центрове за социална 
правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, 

15 
рехабилитация и мнтеграцм.11 

развитие на творческия патенциал, изготвяне и осъщесгеяване на индивидуални 
програми за социално включване и преодоляване на социалната изолация. 
УпраВJ1ението и предоставянето на услугата е възложено на Сдружение пАгенци11 
за социално развитие "Вижън". 
30 места х з 499 nв. = 104 970 лв. 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увре,кданиА с 
капацитет 60 места, предоставя комплекс от социални услуги: индивидуална работа 
с деца, психолого-педагогическа работа, програма за деца с аутизъм и деца с 
хиперактивност и дефицит на вниманието; терапевтично-рехабилитационна работа 

16 с деца с церебрална парализа; плувна, игрова, музикална и арт терапия; 
подготовка за интегрирано обучение; родителски групи за взаимопомощ и 
подкрепа. Услугата се предоставя от Фондаци11 „Карми дом" във м-ст "Св. 
Нмкопа" - Вила „станчов". 
60 места х 3 499 лв. = 209 940 nв. 

-
Центърът за социална рехабилитация и интеграция .1а пъпноnетнм пица с 
увре,кданм.11 е с капацитет 30 места. Предосrавя комплекс от социални услуги, 
свързани с преодоляването на социалната изолация и последващата интеграция на 
лицата с увреждания: рехабилитация, социално-правни консултации, 

17 образователно и професионално обучение и ориентиране, развитие на творческия 
потенциал. Управлението и предоставянето на услугата е възложено на 
Сдружение "Агенция за социално раавитие "Вижън". Услугата се извършва на 
yn "Козлодуй" NO 27-29 и ул. "Генерал Цммерман" No35 
30 меств х 3 499 nв. = 104 970 nв. 
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Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални 
о6разователнм потребности с капацитет 60 места, интегрирани в масовите 
учебни заведения предоставя комплекс от социални усnуги в няколко направления: 
обучение на деца със СОП на възраст от 3-18 години; индивидуални 

д.550 - Центрове за социаnна специализирани занимания; творчески занимания; групови занимания; подкрепа на 
18 рехабипмтаци.я и интеграция образователния процес на децата със сап - подобряване екипната работа между 

социалния асистент, учители, директора, родителя, ученика; консултиране на 
родителите, съвети от специалисти, посредническа дейност, групи за родителска 
взаимопомощ. Услугата се предоставя от Фондациw „Радост за нашите деца" на 
буn."Вn.Варненчик" 6п,29 вх.А /подбnоково пространство/. 
60 места х 3 499 пв. = 209 940 пв. 

-
Центърът за рехабиnмтац1111 и интеграция за пъnнопетни пица с увредено 
зрение с капацитет 40 места се намира на уn."Петко Стайнов" NO З и предоставя 
комплекс от социални усnуги за лица със зрителни увреждания, свързани с 

19 
извършване на рехабилитация, изготвяне на индивидуални програми за социално 
включване, обучение на лица със зрителни увреждания в независим живот и 
справяне с обича�ните житейски ситуации; развиване творческия им потенциал. 
Услугата се управлява и предоставя от Фондация "Сьпри„астме". 
40 места х 3 499 пв. = 139 960 пв. 

-

Цектърът за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни пмца с 
увреден спух е с капацитет 40 места и се помещава на у11,"Пет1ео Стаiiнов" № 1. 
В него се предоставят комплекс от социални услуm, свързани с извършване на 
рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално 

20 
обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за 
социално включване; развиване на творческия им потенциал / народни танци, 
песенно изпълнение с мимика и жест, обучение по жестомимичен език, 
фотография. Услугата се управлява и предоставя от "Съюз на rлухмте в 
Бълrа рия". 
40 места х 3 499 лв. = 139 960 лв. 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждани• е с 
капацитет 35 места. В него се предоставят комплекс от социални услуm, свързани с 
извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и 

21 
професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на 
индивидуални програми за социално включване; развиване на творческия им 
потенциал. Услуrспа се управлява и предоставя от Сдружение "Аrенцмя 38 
соцмапно развитие "Вм:акьн" на адрес: гр.Варна, ж.к.Чайка (до 6л,27) 

д.550 - Центрове за социална 40 места х 3 499 пв. = 139 960 nв. 

- рехабилитация м интеграции 
Центърът за социлана рехабилитация и интеграция за деца с множество 
увреждания е с капацитет 30 места и предоставя комплекс от социални услуги, 
свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, 

22 
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални програми за социално включване; развиване на 
творческия им потенциал.Услугата се предоставя от ЦРСКДЛ3У в жк."Владмслав 
Варненчик", yn. "Панайот Кьрджмев" 5 
30 места х З 499 пв. = 104 970 пв. 
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23 

24 
д.551 - дневни центрове 

25 

26 д.554 - Защитени жиnмща 

27 

д.554 - Защитени жилища 

28 

Дневният център за деца м М�, .... дежм с увреwданмя "Св, Йоан Эпатоус:т" с 
капацитет 40 места на yn. "Евлоrм Георrмев" N226 предоставя комплекс от 
социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите 
през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, 
здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и на потребности 
от организиране на свободното врене и личните контакти. 
40 места х 8 138 лв.= 325 520 пв. 

В дневният център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 35 места се 
предоставят услуги за пица с умствени затруднения на.а 18-годмwна възраст 
без откъсване от семейната среда - обучение в жизнени умения, социално 
подходящо поведение, конуникативни и професионални умения, практикуване, 
рехабилитация, арт-терапия, застъпничество, посреднически услуги. Упрамението 
и предоставянето на услугите е възложено на Сдружение "сдружение эа 
подкрепа на пица с умСТ11ени эатрудненмя". Социалната услуга се извършва в 
ремонтираната Вила "Ривиера" м-ст "Саnтанат" 56 А 
35 места х 8 1 38 лв.=284 830 пв. год.стандарт 

Дневен център 1а пъпнолетнм nица с увреждания предоставя комплекс от 
социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите 
през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, 
здравни, образователни и рехабилитационни потребносnt, както и на потребности 
от организиране на свободното време и личните контакти. Услугата се упрамява от 
Сдружение "Семеен център - Мария", на адрес: гр.Варна, кв. "Чайка", бл.67 
партер на вх.Б - част и вх. Г 
25 места х 8 138 пв. = 203 450 nв. 

Защитеното жилище эа пица с умствена изостаналост е с адрес yn. "Солун" NO 
14 ет.2. Управлението и предоставянето на услугата е възложено на СНЦ "Ауrуст 
Мозер". Предоставят се услуги за 6 лица с лека и умерена степен на умствена 
изостаналост, изведени от специали3ираните институции. Целта е формиране на 
умения за самостоятелен и пълноценен начин на живот; изграждане на подкрепяща 
мрежа от приятели и партньори; коригиране на негативните поведенчески модели; 
трудова реализация на лица с ментални увреждания. 
б места х 11 400 пв.= 68 400 nв. 

Защитеното жилище за nмца с умствена изостаналост се помещава в 
жк."Възраждане" бл. 79, вх.А, ет.1, ап.1. Предоставят се услуги за 4 лица с лека и 
умерена степен на умствена изостаналост, изведени от специализираните 
институции. Целта е формиране на умения за самостоятелен и ттьлноценен начин на 
живот; изграждане на подкрепяща мрежа от приятели и партньори; коригиране на 
негативните поведенчески модели; трудова реализация на лица с ментални 
увреждания. Услугата се предоставя и упрамява от Сдружение „Гаврош". 
4 места х 11 400 пв.= 45 600 лв. 

Защитеното жилище эа nица с психични раэстроiiства с капацитет 8 места е 
разкрито в общински апартамент, находящ се в ж.к. "Bn. Варнеичмк", 6n.406, 
вх.23, ет.2, an.8. Целта е предоставяне на психо-социална подкрепа на лица с 
психични разстройства и техните близки; създаване на умения за самостоятелен 
живот; образователно и професионално обучение; рехабилитация и трудова 
реализация. Упрамението и предоставянето на социалната услуга е възложено на 
Асоциация за псмхосоцмална защита "Адаптация". 
8 места х 11 593 лв. = 92 744 лв. 
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"Домашен социаnен nатронс. е комплекс от социални услуги, предоставяни по 
домовете на 550 пица над 60 годишна възраст или хора с увреждания с 
определена степен на увреждане. Услугите са свързани с доставка на храна; 
поддържане на личната хигиена и хигиената на жилището; съдействие за 
снабдяване с технически помощни средсrеа за nолзватели с увреждания; битови 
услуги. Адрес на услугата: гр.Варна; ж.к. "Владислав Варненчик"1 6ул. 
"Константин и Фружин" (в сградата на ДКЦ III) 

д.524 - Домаwен социален 
1 патронаж 

( второстепенен разпоредител) 

"Домашен помощник" е комплекс от услуги, включващи обслужване на болни 
възрастни хора и самотни лица на територията на община Варна - 30 домашни 
помощници обслужват не по-малко от 60 rтълнолетни лица с намалена 
работоспособност над 90% и определена чужда помощ. 

2 

3 

4 

д.525 - IС/lубове на 
пенсионера и инвалида 

д. 553 - Приют за временно 
настан.Аване на бездомни и 
социално спаби пица 

Домашен социален патронаж предоставя топъл обяд на 515 социално слаби лица в 
„Обществена трапезари.А". Адрес на услугата: гр.Варна, ж.к. "Вnадмсnав 
Варненчик", буn. nконстантмн и Фружмн" (в сградата на ДКЦ III); 

На територията на Община Варна функционират 24 1е11уба на пенсионера. 
Ежегодно от общинския бюджет се заделят средства за възнаграждения на 
уредниците, текущ ремонт, закупуване на оборудване, консумативи и материали за 
клубовете. 

В Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица се 
предоставя подслон, социални, здравни услуги и храна ВедliЪж дневно без почивни 
и празнични дни. Адрес: гр. Варна ул. "Петко Стайнов №7 
Капацитет - 100 места (второстепенен разпоредител) 

Социални асистенти за деца със СОП интегрирани в масовите детски градини и 
училища. Финансират се социални асистенти за подпомагане на 120 деца със

д. 561 - Социални асистенти за специални образователни потребности. Средствата са за работни замати и
деца със сnециаnни 
образователни потребности, 

осигуровки на асистентите, и веществена издържка за управление на услугата. 
Услугата се управлява от Сдружение "Аrенци.А з�а социално развитие "Вижьн" 

интегрирани в масови детски 
. Адреса на управление на услугата е rр.Варна, yn. "Кн.Аз Борис I" N0115, в:х.Э 

градини и училища офис 11 и офис 12, а услугата се предоставя в детските градини и училищата. 
120 места х 8 воо nв. = 1 056000 nв. 

Център за социална 
5 рехабилитаци.А и интеграци.11 

за възрастни жени 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за възрастни жени с капацитет 
45 места предоставя комплекс от социални услуги за възрастни жени свързани с 
тяхната интеграция и социално включване чрез предоставянето на разнообразни 
образователни, социални, здравни и информационни услуги в областта на 
културата и творчеството. Центърът се намира на ул. "Проф.Дер:жавин"N925 и се 
управлява от Асоциация "да съхраним жената". 

Ресурсен център за 
6 пълнолетни пица в 

неравностойно положение 

45 места х Э 499 nв. = 157 455 лв. 

Ресурсният център за пълнолетни лица в неравностойно nоло:жение с капацитет 30 
места предоставя комплекс от социални услуги: консултативна и психологическа 
подкрепа; nревенция на ранното забременяване и липса на образование при 
младите жени до 29 години ат ромски nроиэход; оказване на психологическа помощ 
на жениr жертви на домашно насилие и жертви на сексуален тормоз; nревенция на 
проституцията и трафика на жени; осигуряване на временен престой за жени, 
претърпели насилие; ''-телефон на доверието". Услугата се управлява от Фондаци• 
„Впадиспавово" ул.''Сава" N02 приземен етаж в сградата на ДКЦ v 
30 места х 3 499 лв. = 104 970 nв. 
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Център за социална 

7 
рехабиnитация и интеграция 
за пъпнопетни лица с 
увреждания 

Център за равни rrъэможности 
8 эа пъпноnетни лица с 

увреждания 

Център 3il социална 
рехабилитация и интеграция 

9 
за пъnнопетни лица с 
увреждания/ лица с говорно-
еэикоsи наруwенмя сnед 
мо:n.чна травма 

Център "Домашни rрижи" за 

10 
оказване помощ на възрастни, 
хронично-болни и хора с 
трайни увреждаНИSI 

Обществена трапезариа за 
11 

социално спаби граждани 

12 
&иэнес център за пъпнопетни 
пица с уврежданИJI 

\...-

Центърът эа социална рехабилитация и интеграция заnълнолетни лица с 
увреждания е с капацитет 50 места и предоставя комплекс от социални услуги: 
социално консултативна дейност, медицинска рехабилитация за поддържане на 
добро физическо състояние на потребителите; арт и трудотерапия; музикална 
терапия, рисуване и приложни дейносrи за развиване на двигателни умения; 
психологическа подкрепа. Адрес на услугата : rр.Варна, ж.к."Мnадост'' 6п,129 А 
вх.2 партер управлявано от СНЦ пШанс за хора с увреждания", 
50 места х 3 499 nв. = 174 950 nв. 

Центърът эа равни възможности за nълнолетни лица с увреждания с капацитет 40 
места предоставя комплекс от социални услуm за социално включване на хората с
увреждания: трудотерапия - консrруктивна и изобразителна дейност, фотография и 
приложна дейност;тренинг на самоувереността; посреднически услуги; 
осъществяване на контакти с др.организации. Услугата се предоставя на 
ул. "Околчица" но 10 от СНЦ „Шанс за хора с увреждания". 
40 места х 3 499 nв. = 139 960 nв. 

Центърът эа социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с
увреждания/лица с говорно-езикови нарушения след мозъчна травма с капацитет 
40 места предоставя коммекс от социални услуги на възрастни с говорни 
нарушения, които са свърэани с извършване на рехабилитация, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Цен,ърът се 
намира в y.n. "Тодор Димов" NO 30 и се управлява от Сдружение „Младежки 
Алианс-Варна". 
40 места х 3 499 nв. = 139 960 лв. 

В Център "Домашни грижи" на Български червен кръст се обгрижват 80 
възрастни, хронично болни, хора с трайни увреждания над 65 години, отговарящи 
на поне един от следните критерии: самотно живеещи; хора с трайни увреждания 
или с хронични эаболявания; лица, непритежаващи собственост, която може да 
бъде източник на допълнителни доходи. Услугата се предоставят по домовете. 
Адрес на управление на услугата : гр.Варна, ул. "Бр.Шкорпил" N!! 3. 80 места х 1 
500 лв. = 120 000 лв. 

Обществената трапезария за социално слаби граждани предоставя порция топъл 
обяд на 550 души, определени със списъци от районните администрации на община 
Варна. Услугата се предоставя от Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, 
инте.-рирано устоiiчиво раэвмтмеn с адрес: гр.Варна, ул. "драва Соболч" N!! 7А 
550 места х 2,60 пв. х 250 р.дни = 357 500 nв. 

Бизнес центърът за пълнолетни лица с увреждания е с капацитет 40 места и 
предоставя комплекс от социални услуги, свързани с трудовата реализация на 
хората с увреждания: обучение за придобиване на трудови умения и навици, 
включване в курсове за преквалификация, разкриване на подходящи за тях 
работни места; развиване на способностите и насърчаване на предnриемачеството 
за планиране и стартиране на собствен бизнес, мотивационни тренинги. Услугата се 
предоставя на адрес rр.Варна, yn. "Георгм &енковскм" NO 16 и 
буп."Вn.Варненчик", бn.27 от СНЦ „Шанс за хора с увреждани•"· 
40 места х 3 499 лв. = 139 960 пв.
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Uентьр эа социална 
рехабилитация и интеграци.А 

13 за деца и ученици с дисфаэии 
на развитието, 
хиnеркинетично разстройство 
на поведението 

Център за социаnна 
14 реха6иnитация и интеrрацМJ1 

за деца в неравностаiiно 
nопожение 

Центърът за социална рехабИЛI' •.ия и интеграция эа деца и ученици с 
дисфазии на развитието, хипе� __ Jетично разстройство на поведението, съчетано 
или не с умствено изоставане и /или със стереотипни движения на възраст 5-10 
години е с капацитет 40 места.Предлага социални услуги свързани със стимулиране 
и подкрепа на семействата на такива деца; ресурсно подсиrуряване на 
интеграцията на децата; консултиране на близки и обгриж.ващи. Услугата се 
управлява от "Сенекс" ЕООД на адрес ул. "Окопчмца" N06 партер и ул. 
"Окоnчмца №17 

40 места х Э 499 лв. = 139 960 лв. 

В Центърът за социлана рехабилитация и интеграция за деца в неравностойно 
положение с капацитет 30 места се предоставят комплекс от социални услуги за 
деца от 7 г. - 18 годишна възраст в неравностойно положение.Услугата се 
управлява от Фондация "Владиспавово" на адрес ул. "Сава" №2- nри3емен етаж в 
сградата на ДКЦ V 
30 места х э 499 лв. = 104 970 пв. 

Центърът предоставя иновативни услуги за деца от О до 4 г. с риск от изоставане в 
Център "Ранна интервенци• за развитието или с диагностицирано увреждане и техните семейства - игрова 

15 предотвратяване на терапия, родителска взаимопомощ, консултации по успешно кьрмене, домашни 
изоставането на деца с: посещения на мобилен терапевтичен екип и др. Услугата се предоставя от 
уврежданиJ1" Фондация „Карин дом" във м-ст "Св. Никола" - Вила "етанчов". 

40 места х э 000 лв. = 120 ооо лв. 

Център за социална 
16 реха6иnмтация и интеграция 

за пълнолетни лица с 
психични раэстроiiства 

Център эа социална 
17 рехабилитация и интегрiщм11 

за пъпнопеntм пица, 
зпоупотребящи с алкохоn 

Център за социаnна 

18 рехабилитация и интеграция 
за деца с психични 
ра.sстройства 

Център за социална 

19 рехабилитация и интеграция 
за пица, жертви на насилие и 
трафик 

Центърът за възрасmи с психични разстройства с капацитет 25 места предоставя
социални услуги эа лица с психични проблеми. Предлагат се рехабилитационни 
дейносrи, организиране на свободното време, групи за взаимопомощ и др. Услугата 
се управлява от фондация "Равен wанс 2001" на адрес жк "Вл.Варненч ик" /до 
бл.302/ 
25 места х 3 499 пв. = 87 475 лв. 

Центърът предлага комплекс от социални услуги, свързани с извършване на
рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално 
обучение и ориентиране за лица, элоупотребяващи с алкохол или зависими. 
Услугата се упрамява от Сдружение "Живот без апкохоn" на адрес 
ул."Константин Фотинов"N!!12 и ул."Съборни"N!!40 Втори корпус, втори етаж (ДКЦ I) 
25 места х 2 000 пв. = 50 000 пв. 

Центърът за деца с психични разстройства предоставя социални услуги за деца с 
психични разстройства. Предлагат се рехабилитационни дейности, организиране на 
свободното врене, консултуране на близки и обгрижващи. Услугата се управлява 
от Фондация "Фамилна зона" на адрес:гр.Варна, ул."Мир"N!!18 
20 места х Э 499 пв. = 69 980 лв. 

Центърът предоставя комплекс от социални услуги за лица, жертви на насилие 
и/или трафик - медицинска помощ, специализирана психологическа, социална и 
юридическа подкрепа, изготвяне на индивидуални програми эа социална 
интеграция. Услугата се предоставя от фондация "ЕС-О�ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК" 
на адрес: гр.Варна, ул."Синчец" №21, 20 места х Э 499 пв. = 69 980 nв. 
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20 рехабилитация и мнтеrрацМJ1 специфичните индивидуални проблеми и личносmи дефицити на лица, напуснали
)': ��- - · - - - � j __ J 69 980 

эа лица, напуснали nенитенциарните заведени.я. Услугата се предоставя от Сдружение "Алтруист" 

����· 
пенитенциарните заведения на адрес: гр.Варна, ул."Д-р Басанович" №118,20 места х 3 499 лв. = 69 980 пв. � �
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Услугата "Наблюдавано жилищt 1едставлява специализирана подкрепа за 

21 Наблюдавано жилище 
формиране на умения за самостоятелен и nълноиценен живот, храна, nодс:лон и 
подкрепа при трудовата си резлизация. 
6 места х 6 750 пв. = 40 500 nв. 

Център эа социална 
22 рехабилитация м мнтеграциS1 

эа деца с: уврежданиS1 

Центърът эа рехабилитация и интеграция за деца с увреждания с капацитет 20 
места, пр�оставя комплекс от социални услуги, свързани с индивидуална работа с 
деца, програма за деца с аутизъм, терапевтично-рехабилитационна подготовка за 
интегрирано обучение. 20 места х 3 499 пв. = 69 980 лв. 
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Поддьржаща и надrраждаща 
кваnификациS1 и суnервиэии 
на специаnистмте и 
ръководните кадри , работещи 
в с:ферата на соцмапнм 
дейности към община Варна 

Ежеrодна национаnна 
конференция за 
поnупярмзиране на 
иновативни социални ycnyrм 

Оmускат се средства за поддържаща и надграждаща квалификация, и супервизия 
на специалистите и ръководните кадри, работещи в сферата на социални дейности 
кьм Община Варна при съгласуване с дире,стора на Дирекция "Социални дейности 
" 

Отпускат се средства за ежегодна национална конференция за nопулязиране на 
иновативни социални услуги. 

Проектиране, иэrотвS11не на Проектиране, изготвяне на технически паспорти и възлагане на надзор на обе�сrи от 
технически паспорти и социалната инфраструктура, включително изработка на задания за прое�сrиране, 
възпагане на надзор на обекти изготвяне на инвестиционен npoeicr по всички части, изготвяне на доклад эа оценка 
от соцмаnната инфраструктура на съответствието, авторски и строителен надзор и други. 

ИзготвS11не на анаnиэ на 
потребностите от социални 
усnуги на територнS11та на 
община Вар"а, консултантски 
ycnyrм 

Изnnащане на еднократни 
помощи на социаnно спа6и 
пица 

Месечна социална помощ эа 
децата на эаги"аnнте 
спужмтеnи от ад на МВР -
Варна 

Мапки проекти 

Изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на територията на 
община Варна, консултантски услуги 

Отпускат се мнократни помощи за инцидентно възникнали комунално-битови 
нужди на социално слаби граждани от община Варна, в т. ч. преходен остатък от 
2019 г. 1 200 nв. 

Ежемесечно ще се отпуска парична помощ в размер на 100 лв. на 10 деца на 
загинали, тежко пострадали или инвалидизирани служители на ОД на МВР - Варна. 
100 па. х 10 деца х 12 месеца = 12 000 лв. 

На конкурсен принцип ще бъдат избрани и финансирани до 6 малки проеlСТа на 
стойност до 5000 лв. със срок на изпьлнение 5 месеца по параграф 45 "Субсидии за 
организации с нестоnанска цел". Целеви групи ще бъдат деца и възрастни в 
неравностойно положение. 
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Програма "Запознаване на Програма "Запознаване на хора в неравностойно положение с традиционните 

8 хора в неравностойно християнски ценности и подкрепа на младежи, възпитавани в институции" и 
20 000 положение с традиционните провеждане на беседи: Пастирски и психологически въпроси и отговори на 

християнски ценности" Фондация "Човек на фокус" 

Осиrуряват се средства эа Кале.дни пакети за лица и семейства в неравностойно 

9 
Коледен блаrотворителен положение по параграф 45 "Субсидии за организации с нестопанска цел" за 

7 000 концерт "Заедно за Коnеда" Кале.ден благотворителен концерт "Зае.дно эа Кале.да", организиран съвместно с 
Български Червен Кръст 
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§ 51 ОСНОВЕН РЕМОНТ 86160 о 57 000 152 534 

д.540 Дом за стари хора към "Комплекс за социални услуrм 3а ВЪ3растни хора с увреждани• Гергана- ДСХ 
и ДПЛФУ" 

1 
Проектиране на основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора "Гергана" - ДО< и 

86 160 57 000 ДПЛФУ, мерки за енергийна ефективност, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни 
пространства пре.д него, осиrуряване на достъпен подход от тротоара на бул. ,,Княз Борис Г' към основната сграда на 
адрес: гр. Варна, бул. "Княэ Борис Г' NO 364 и благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 10135.2570.38 по 
кадастрална карта на Район „Приморски", гр. Варна 

д.589 Други служби и дейности по социално осиrурАване, подпомагане и грижи 

2 
Промяна на nреднаэначение, основен ремонт и пристрояване на съществуваща сграда с индентификатор 

52 534 10135.3511.1461.10 в Център эа временно настаняване - проектиране и АН и други 

Преустройство на помещение за център эа социални услуги на ул. "Кавала" 1А, ет.З 100 000 

§ 52 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА о 83 600 85 500 6 000 

д.524 Домашен социален патронаж 

Микробуси за раэнос на храна 50 000 
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Професионален конвектомат за 24 тави 23 500 

Количка за професионален конвектамат за 24 тави 1 700 

д,525 Клубове на пенсионера 

4 Компютърни конфигурации 3 000 

Климатични системи 3 000 

д,526 Центрове за обществена подкрепа 
5 

Котел эа ЦОП на ул. "Г.С.Раковски" N062 4 000 

д.530 Центрове за настаняване от семеен тип - КСУДМ 

Пълен инженеринг (проектиране и строителство), досrавка и монтаж на сисrема за видеонаблюдение в 2 ЦНСТ в ж.к. 
30 000 

Изгрев 
Посrавяне на посrамент, присьединяване към ел. и вик и закупуване на офис контейнер за нуждите на 
администоацията на КСУДМ в ЦНСТ ж.к. Владислав Ваоненчик 

36 000 

Климатични системи б 000 

д.540 Дом за стари хора към "Комплекс за социални услуrи за В'ЬЗрастни хора с увреждания Герrана- ДСХ 
и ДПЛФУ''

7 Компютърни конфигурации б 000 

Паркинг система 3 500 

д.553 Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица 

Компютърни конфигурации 2 400 

д.589 Други служби и дейности по социално осиrуряване подпомагане и грижи 

Компютърни конфигурации 2 500 

Документален скенер 1 500 

Климатични системи Общностен център 2 000 

§ 53 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА О о 2 500 О 

д.540 дом за стари хора кьм "Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания Гергана- ДСХ 
10 и ДПЛФУ''

Програмен продукт ЕЛИТ "Социални услуги" 2 500 

Държавно делеrирана деiiност 7 331406 
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Местна дейност 7 689 359 

(Дофинансиране 883 198 Таняj лева 
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