
Приложение № 25 

№ 

по 

ред 

ОБЩИНА ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА АДРЕС КАПАЦИТЕТ 

1 Благоевград    

  1. Дом за стари хора гр. Благоевград,  

ул. „Освобождение“ №23 

тел. 073/840199 

87 

  2. Дом за пълнолетни лица с деменция с. Падеш,  

общ. Благоевград 

тел. 073/860380 

50 

  3. Център за социална рехабилитация и 

интеграция 

ул. „Христо Смирненски“ №5 20 

  4. Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания „Зорница” 

гр. Благоевград, 

ул. „Скаптопара“ №28 

тел.073/882140 

20 

  5. Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания -„Светлина” 

гр. Благоевград, 

ул. „Григор Пърличев“ №40 тел 073/ 83 64 15 

25 

  6. Дневен център за деца с 

увреждания”Зорница” 

гр. Благоевград, 

ул. „Скаптопара“ №26; тел 073/ 83 15 47 

36 

  7. Център за настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания. 

гр. Благоевград, 

ул. „Катина и Янчо Хайдукови“ №83  

тел. 073/83 64 09  

15 

  8. Преходно жилище за деца. гр. Благоевград, 

ул. „Братя Миладинови“ №23 

тел. 0884199184 

8 

  9. Център за временно настаняване. гр. Благоевград, 

 ж.к. „Еленово“, бл.202 В, ет.1, тел. 0884199171 

10 

  10. Защитено жилище за лица с психични 

разстройства 

гр. Благоевград,  

ул. „Славянска” №46 

 тел. 073/83 29 41 

8 

  11. Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост 

гр. Благоевград, 

ул. „Струма“ №23  

тел. 073/84 07 99 

8 
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  12. Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост 

гр.Благоевград,  

ул. „Тодор Александров“ №98 

тел. 0894460736 

8 

  13. Дневен център за стари хора гр. Благоевград, 

ул. „Скаптопара“ №26, 

 тел 073/ 88 21 40 

36 

  14. Център за настаняване от семеен тип за 

деца и/или младежи с увреждания „Вяра“. 

гр. Благоевград, 

ж.к. „Ален мак“, 

 ул. „Б. Ангелушев“ № 4  

тел. 0894460733 

14 

  15. Център за настаняване от семеен тип за 

деца и/или младежи с увреждания 

„Надежда“. 

гр. Благоевград, 

ж.к. „Ален мак“,  

 ул. „Б. Ангелушев“ №6  

тел. 0894460734 

14 

  16. Център за настаняване от семеен тип за 

деца и/или младежи с увреждания „Св. Йоан 

Рилски“. 

гр. Благоевград, 

ж.к. „Струмско“, 

 ул. „Трудолюбие“ №7  

тел. 0894460735 

14 

  17. Център за обществена подкрепа гр. Благоевград, 

ул. „Братя Миладинови" № 23 

тел. 0884199173 

40 

  18. Домашен социален патронаж гр. Благоевград, ул. „Явор“ №8 260 

  19. Общинска обществена трапезария гр. Благоевград, ул. „Явор“ №8 200 

  20. Общностен център „Ранно детско 

развитие“ 

гр. Благоевград, ул. „Явор“ №8  

  21. Приемна грижа гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №1, Община 

Благоевград 

 

2 Петрич    

  1.Дневен център за деца с увреждания 

„Слънце”, 

в гр.Петрич, ул.”Цар Борис ІІІ” № 33, 

тел.074561072 

30 

  2.Дневен център за възрастни с увреждания 

„Надежда”, 

гр.Петрич, ул.”Цар Борис ІІІ” № 33, 

тел.0877907073 

12 

  3.Център за настаняване от семеен тип,  с.Първомай, ул.”Мануш Георгиев”№ 12а, 14 
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тел.0879829441 

  4.Дом за деца, лишени от родителски грижи с.Първомай, ул.”Маркови Кладенци”№ 4, 

тел.074272028 

11 

     

3 Симитли    

  1.Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически увреждания 

гр. Симитли, ул. ,,Вранещица‘‘ №2А, Вх.А, Ет.1 15 

  2.Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с деменция 

гр. Симитли, ул. ,,Вранещица‘‘ №2Б, 

Вх.Б, Ет.2 

15 

  3.Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с психични разстройства 

гр. Симитли, ул. ,,Георги Димитров‘‘ №116, Ет.1 8 

  4.Защитено жилище за пълнолетни лица с 

психични разстройства 

гр. Симитли, ул. ,,Георги Димитров‘‘ №116, Ет.2 10 

  5.Център за социална рехабилитация и 

интеграция 

гр. Симитли, ул, ,,Георги Димитров‘‘ №27 24 

  6.Център за обществена подкрепа гр, Симитли, кв. ,,Ораново‘‘ 20 

  7.Дневен център за деца и младежи ,,Слънчев 

ден‘‘ 

гр. Симитли, кв. Ораново, ул. ,,Септемврийска‘‘ 

№18 

24 

  8.Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания 

гр. Симитли, кв. ,,Ораново‘‘, ул. ,,Победа‘‘ №10 25 

4 Сандански    

  1.Център за социална рехабилитация и 

интеграция 

гр. Сандански 2800, 

ул. „ Надежда" № 15  (Старото общежитие на 

Спортното училище) 

20 

  2.Дневен център за деца и младежи с 

увреждания "Света Неделя" 

гр. Сандански 2800, 

Паркова зона 

36 

  3.Дневен център за пълнолетни лица с тежки 

множествени увреждания "Света Неделя" 

гр. Сандански 2800, 

Паркова зона 

20 

  4.Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания 

с. Ласкарево, общ. Сандански 15 

 

 

  5.Център за настаняване от семеен тип за с. Вълково, общ. Сандански 14 
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младежи с увреждания 

  6.Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост 

с. Вълково, общ. Сандански 8 

 

 

  7.Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с психични разстройства 

"Надежда" 

с. Петрово, общ. Сандански 13 

  8.Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с психични разстройства 

"Светлина" 

с. Петрово, общ. Сандански 15 

  9.Домашен социален патронаж гр. Сандански 2800, 

бул. "Свобода" № 10 

250 

 

 

5 Разлог    

  1.Дом за стари хора  гр. Разлог, ул.“Гоце Делчев“ №55 30 

  2.Дом за пълнолетни лица с физически 

увреждания   

с. Долно Драглище 50 

  3.Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания „Блян”  

гр. Разлог, ул.“Пирин“ №2 20 

  4.Дневен център за деца и/или младежи с 

увреждания „Блян”  

гр. Разлог, ул.“Пирин“ №2 16 

  5.Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост  

гр. Разлог, ул.“Тодор Кондев“ №2 8 

  6.Защитено жилище за лица с физически 

увреждания   

с. Долно Драглище 10 

  7.Център за социална рехабилитация и 

интеграция  

гр. Разлог, ул. „Възраждане“ №3 24 

  8.Център за настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания  

гр. Разлог, ул.“Пирин“ №2 8 

  9.Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с деменция  

гр. Разлог, ул.“Гоце Делчев“ №55 10 

  10.Дневен център за стари хора  гр. Разлог, ул.“Поп Богомил“ №2 25 

  Общинска дейност:   
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  11.ОП „Домашен социален патронаж” - гр. 

Разлог, ул.“Поп Богомил“ №2 

Община Разлог 280 

6 Гърмен    

  1.Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания 

с. Марчево,общ. Гърмен 

0882 96 67 81 

 

20 

  2.Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост 

с. Марчево,общ. Гърмен 

0887/14 14 30 

8 

 

  3.Домашен социален патронаж в с. Марчево с. Марчево,общ. Гърмен 

0882 96 67 81 

 

100 

  4.”Създаване на общински център за 

почасово предоставяне на социални услуги за 

хора в неравностойно положение” 

община Гърмен     0882 96 67 75 

 

 

56 

  5.„Осигуряване на топъл обяд“  община Гърмен с. Марчево, 

0882 96 67 81/0882 96 67 75 

 

70 

7 Банско    

  1.Център за социална рехабилитация и 

интеграция 

гр. Банско, ул. "Радон Тодев" № 14, тел. 0894 459 

759; 0892 699015; csri.bansko@gmail.com 

30 

  2.Дневен център за деца и младежи с 

увреждания 

гр. Банско, ул. "Драма" №1, dczdrvec_98@abv.bg  

моб. тел.0895 534 980; 0899 526 868; тел. 0749/ 8 

11 75 

20 

  3.Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания 

гр. Банско, ул."Цар Симеон" №54; тел. 0749/ 

88389 и 0896 806 632; sarabansko@gmail.com 

20 

  4.Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания 

гр. Банско, ул. "Драма " №1, тел.0749/ 81175 и 

0895 534 980; dczdravec_98@abv.bg 

20 

  5.Дневен център за стари хора с. Места 0893 637 014 20 

  6.Дневен център за стари хора с. Филипово 0893 637 014 10 

  7.Дневен център за стари хора гр. Добринище ул. "Търговска" №16  тел. 0893 

637 015 

10 

  8.Защитено жилище 1 гр. Банско, ул. "Св.Климент Охридски " 

№27,тел; 0896/ 807133 elena_go@abv.bg 

7 
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  9.Защитено жилище  2 гр. Банско, ул. "Св.Климент Охридски " №27,  

тел.; 0896/ 807133 elena_go@abv.bg 

8 

  10.Защитено жилище 3 гр. Банско, ул. "Радон Тодев" № 14, тел.: 0896 

805125;zzh_3i4_bansko@abv.bg 

8 

  11.Защитено жилище 4 гр. Банско, ул. "Радон Тодев" № 14; 0896 805 

125; zzh_3i4_bansko@abv.bg 

8 

  12.Център за настаняване от семеен тип  с. Места, община Банско 0885 543 116 

cnstmesta@abv.bg 

15 

8 Хаджидимово    

  1.Дневен център за стари хора Гр.Хаджидимово Ул.”Бор” №1 20 

     

9 Якоруда    

  1.Център за обществена подкрепа гр. Якоруда ул. „Цар  Борис III” № 70 40 

  2.Дневен център за деца с увреждания гр. Якоруда ул. „Цар  Борис III” № 70 20 

     

10 Гоце Делчев    

  1.Дом за стари хора гр.Гоце Делчев ул.”Стара планина”№1 24 

  2.Дневен център за деца с увреждания гр.Гоце Делчев  Детска №1 50 

  3.Център за обществена подкрепа гр.Гоце Делчев  Детска №1 40 

  4.Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания 

гр.Гоце Делчев  Детска №1 30 

  5.ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция 

 

гр.ГоцеДелчев, 

ул. "Иларион Макариополски" №12, ет.2 

 

15 

  6.Център за настаняване от семеен тип /за 

деца и младежи с увреждания/ 

гр. Гоце Делчев ул.”Чаталджа” №15 14 

  7.Център за настаняване от семеен тип /за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост/ 

гр.Гоце Делчев ул.”Стара планина”№1 вх.№1 14 

  8.Център за настаняване от семеен тип /за 

пълнолетни лица с деменция/ 

гр.Гоце Делчев ул.”Стара планина”№1 вх.Г 14 

  9.Преходно жилище /за младежи, напускащи 

ДДЛРГ/ 

гр. ГоцеДелчев, 

ул. "Иларион Макариополски" №12, ет.2 

 

8 
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  10.Кризисен център за деца и лица, 

пострадали от насилие или друга форма на 

експлоатация 

гр. Гоце Делчев ул.”Драма”№51 10 

  11.Център за социална рехабилитация и 

интеграция 

гр. Гоце Делчев ул.”Пауло Ленц”№1 30 

11 Белица -   

12 Кресна -   

13 Струмяни -   

14 Сатовча -   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


