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Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства - Велинград 
Към Комплекса са обособени:  

 Център за настаняване от семеен тип 
(ЦНСТ) – предлага „постоянна грижа“ и 
„седмична грижа“ за деца от 3 до 18 

годишна възраст. 

 Център за обществена подкрепа 
(ЦОП) –предлага социални услуги, насочени към 
семейно консултиране и подкрепа на бъдещи 
родители, деца с поведенчески проблеми и 
техните родители. 

Гр. Велинград, ул. „Цар Самуил“ №13; 
 тел. 5-23-62 

 
Дневен Център за Деца и 
Младежи  с  Увреждания  „ 
Надежда”- Велинград предоставя 
следните социални услуги за деца и младежи с 
увреждания на възраст от 3 до 18 години: 
индивидуална и групова работа, целяща 
усвояването на основни умения и знания; 
медицинска и двигателна рехабилитация; речево- 
говорна  рехабилитация;  арт- терапия , 
трудотерапия и игрова терапия; храна- закуска, 
обяд, следобедна закуска 

Гр. Велинград Ул. „Гео Милев“ №6, 
 тел. 0359/5-12-98; 0885/606-818 

 
Социоконсултантски услуги по НП 
„ОСПОВ” – оказва се съдействие при подаване 
на документи в ТП на НОИ, в Дирекция 
„Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по 
труда”, за явяване пред ТЕЛК и РЕЛКК; 
предоставя се информация за здравно осигуряване 
и доболнична помощ; окозва се съдействие при 
снабдяване с помощни средства при инвалидност. 
При необходимост се посещават и домовете. 
Услугата се предоставя в следните кметства: 
Света Петка, Пашово, Кръстава, Грашево, 

Дневен център за възрастни хора с 
увреждания  -  предлага  образователни , 
рехабилитационни, логопедични обучения, изграждане на 
навици и подготовка за самостоятелен живот и 
пълноценно организиране и прекарване на свободното 
време. 
Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 46; тел. 0359/5-10-70 

 
Защитено жилище  “Велина” – настаняват се 
лица над 18 години с физически увреждания, като се 
съблюдава приниципа на независим живот в близка до 
семейната среда. Предоставя условия за социално 
включване, възстановяване на загубените социални и 
трудови умения и навици. 
 Велинград, ул. „Васил Левски“ №19; тел. 0885-592-572 

 
Дом за стари хора „ Ела ”– настаняват се възрастни 
хора, които не са лежащо болни. За тях се  полагат 
здравни,  санитарно-хигиенни грижи; организират се 
културни и трудотерапевтични мероприятия. 
Велинград, бул. „Съединение“ №288; тел. 0359/5-53-01;  0885-
202-436 

 
Домашен социален патронаж – услугата е 
насочена към възрастни хора и хора с увреждания срещу 
заплащане. На потребителите се доставя  топла храна по 
домовете, поддържа се  хигиенната на жилищните 
помещения обитавани от ползвателите и се оказва 
съдействие при   закупуване на лекарства и заплащане на 
електроенергия. 
Велинград, бул. „Съединение“ №288; тел. 0359/5-53-01;  
0885-202-436 

 
 
 

 
Личен асистент – услугата се 
предоставя от Дирекция „Социално 
подпомагане“ – Велинград. Предлага 
постоянна грижа за дете или възрастен с 
трайни увлеждания за задоволяване на 
ежедневните му потребности. Услугата се 
предоставя в семейна среда. 
Гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №16;  
тел. 5-21-09, 5-10-64 

Социален асистент – услугата се 
предоставя на лица с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора със 
затруднено самообслужване. Включват се 
следните дейности: помощ при общуване и 
поддържане на социални контакти, 
развлечения и занимания в дома и извън 
него; съдействие при изготвяне и подаване 
на документи пред различни институции; 
съдействие при оказване на медицински 
услуги, рехабилитация и проследяване 
приема на лекарства. Услугата се предоставя 
по проект, финансиран от Европейския 
социален фонд за срок от 01.07.2009г. до 
30.06.2010г. 
Гр. Велинград, община Велинград, бул. „Хан 
Аспарух“ №35, тел. 0359/5 21 15 

Обществена  трапе зария  - 
предоставяне на топла храна на 55 лица с 
увреждания и самотноживеещи възрастни 
хора по домовете за периода от 01.12.2009г. 
до 31.03.2010г. Услугата се предоставя по 
проект, финансиран от фонд „Социално 
подпомагане“ към МТСП. 

Гр. Велинград, община Велинград, бул. „Хан 
Аспарух“ №35, тел. 0359/5 21 15 


