
Място на предоставяне
Съществуващ 

брой места

Дата на 

приключван

е на проекта

град Варна, бул. 

"Константин и Фружин"  
15 30.06.2023г.

Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

15
100

2
10

1
5

1
5

3
20

град Варна,  ул. "Петко 

Стайнов" №7
40 30.06.2023г.

информиране и консултиране

застъпничество и посредничество 

терапия и рехабилитация

обучение за придобиване на умения

Разкриване и предоставяне  на интегрираните здравно-социални услуги "Център за грижа за лица с различни 

форми на деменция" и "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" 

на територията на община Варна - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

Планиране на СУ по проекти, чрез декомпозирането им на дейностите по чл. 15 от ЗСУ 

Наименование на социалната и/или ИЗС услуга, функционираща по проект

Разкриване и предоставяне  на интегрираните здравно-социални услуги "Център за грижа за лица с различни 

форми на деменция" и "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" 

на територията на община Варна - ЦНСТ

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ

резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция



Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

40
100

6
15

4
10

14
35

8
20

8
20

град Варна, бул. "Капитан 

Райчо" № 103 А
100 30.06.2023

Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

20
20

30
30

25
25

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ

дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания

застъпничество и посредничество 

информиране и консултиране

застъпничество и посредничества

терапия и рехабилитация

Общностен център за деца и семейства - Варна 

информиране и консултиране

подкрепа за придобиване на трудови умения

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ

терапия и рехабилитация

обучение за придобиване на умения



30
30

град Варна, ул. "Петко 

Стайнов" № 7
50 30.06.2023

Брой места, 

изчислени на база 

% на 

предоставяне на 

дейностите по чл. 

15 в 

съществуващата 

социална или ИЗС 

услуга %

50
100

8
15

осигуряване на подслон за бездомни лица

информиране и консултиране

обучение за придобиване на умения

Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" на територията на община Варна 

Декомпозиране на социалната или ИЗС услуга, функционираща по проект, по дейностите, съгласно чл. 15 от ЗСУ


