
 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
 

 

1 Народно събрание infocenter@parliament.bg

2 Президент на република 
българия 

 priemna@president.bg

3 Комисия по предоставяне на 
убежище към 
вицепрезидента на 
Република България 

 priemna@president.bg

4 Министерство на вътрешните 
работи 

priemna@mvr.bg

5 Министерство на вътрешните 
работи, дирекция 
"Миграция" 

migration@mvr.bg

6 Министерство на външните 
работи 

  

7 Министерство на външните 
работи - дирекция 
"Консулски отношения" 

consular@mfa.bg
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ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

infocenter@parliament.bg +359 2 939 39 София 
пл. Народно събрание 

 

priemna@president.bg  +359 2 923 93 33 София  
бул. Княз Александър 
Дондуков 2 

Работно време:10.00 ч. 
- 17.00 ч.

priemna@president.bg  +359 2 923 93 33 София  
бул. Княз Александър 
Дондуков 2 

  

priemna@mvr.bg +359 2 982 50 00 София  
ул. "6-и септември" 29 

Приемно време
10:00 
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 02 9822 574
 

migration@mvr.bg +359 2 982 48 08 София  
бул. Княгиня Мария 
Луиза 48 

 

+359 2 948 29 99 София  
ул. Александър Жендов 
2, ж.к.Яворов 

Приемна на МВнР
Телефон: +359 2 948 2018, +
54
Работно време: Понеделник 
от 9.00 до 17.30 ч

consular@mfa.bg +359 2 948 2365  
факс: + 359 2 948 3094 

София  
ул. Александър Жендов 2 

иНФОРМАЦИЯ:
по визови въпроси за
+359 2 948 3016;
относно легализации и заверки: +359 2 
807 6413.
Факс: +359 2 948 3094 по консулски 
въпроси безвизов характер
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Работно време:10.00 ч. - 12.00 ч., 14.30 ч. 
17.00 ч. 

 

Приемно време 
10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч. 
За жалби, предложения и сигнали: 
тел. 02 9822 574 

Приемна на МВнР 
Телефон: +359 2 948 2018, +359 2 971 10 
54 
Работно време: Понеделник - Петък 
от 9.00 до 17.30 ч 
иНФОРМАЦИЯ: 
по визови въпроси за чужди граждани: 
+359 2 948 3016; 
относно легализации и заверки: +359 2 
807 6413. 
Факс: +359 2 948 3094 по консулски 
въпроси безвизов характер 
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8 Министерство на труда и 
социалната политика 

mlsp@mlsp.government.b
g 

9 Агенция за социално 
подпомагане (АСП) 

asp@asp.government.bg

10 Агенция по заетостта az@az.government.bg

11 Изпълнителна агенция 
"Главна инспекция по труда" 

  

12 Министерство на 
правосъдието 

  

13 Държавна агенция за 
бежанците при Министерски 
съвет 

sar@saref.government.bg

14 Държавна агенция за закрила 
на детето (ДАЗД) 

sacp@sacp.government.b
g 

15 Министерство на mh@mh.government.bg
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Факс: +359 2 948 3094 за кореспонденция 
с визов характер за чужди граждани

mlsp@mlsp.government.b +359 2 81 19 443;  
факс: +359 2 988 44 05; 
+359 2 986 13 18 

София 
 ул. Триадица 2 

"Горещ" телефон 0 800 88 001
Всеки работен ден от 8.00 до 18.30 часа

asp@asp.government.bg +359 2 935 0550 София  
ул. Триадица 2 

(+359 2) 81 19 607 

az@az.government.bg +359 2980 87 19; 
 
Факс: +359 2 986 78 02 

София  
бул. Княз Александър 
Дондуков 3 

Приемни дни:
Главен секретар на АЗ
Адрес: гр. София, бул. „Кн. Ал. Дон
3 
Всеки трети четвъртък на месеца от 14 ч.
Тел. за записване: 02/9265 346

+359 2 810 1740 София  
бул. „Княз Александър 
Дондуков“ 3 

"Пресцентър"
Дина Христова,
телефон: 02/988 51 72
e-

+359 2 923 7555 София  
ул. Славянска 1 

Пресцентър /e
pr@justice.government.bg / 981 91 57

sar@saref.government.bg +395 2 80 80 923, 
+395 2 80 80 924 
+395 2 808 0901 

София  
Район Сердика; бул. 
"Княгиня Мария Луиза" 
114 Б 

  

sacp@sacp.government.b +359 2 933 9050;  
+359 2 933 90 30;  
+359 2 933 90 11 

София  
ул. Триадица 2 

Горещи линии за п
деца и юноши
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА 
ДЕЦА 116 111
София град 
958 50 00
Благоевград 
Денонощна гореща телефонна линия за 
жени, юнош
насилие

mh@mh.government.bg +359 2 930 1119 София  Гореща линия в работни дни:+359 2 0301 
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Факс: +359 2 948 3094 за кореспонденция 
с визов характер за чужди граждани 
"Горещ" телефон 0 800 88 001 
Всеки работен ден от 8.00 до 18.30 часа 

(+359 2) 81 19 607 – Пресцентър 

Приемни дни: 
Главен секретар на АЗ 
Адрес: гр. София, бул. „Кн. Ал. Дондуков” 

 
Всеки трети четвъртък на месеца от 14 ч. 
Тел. за записване: 02/9265 346 
"Пресцентър" 
Дина Христова, 
телефон: 02/988 51 72 

-mail: dina.hristova@gli.government.bg 
Пресцентър /e-mail: 
pr@justice.government.bg / 981 91 57 
 

Горещи линии за помощ и подкрепа на 
деца и юноши 
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА 
ДЕЦА 116 111 
София град – община Триадица +359 2 
958 50 00 
Благоевград – +359 73 177 
Денонощна гореща телефонна линия за 
жени, юноши и деца, преживели 
насилие– +359 2 9817686 
Гореща линия в работни дни:+359 2 0301 
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здравеопазването 

16 Национална 
здравноосигурителна каса 
(НЗОК) 

nzok@nhif.bg 

17 Министерство на 
образованието и науката 

  

18 МОН - регионално 
управление на 
образованието - София 
област 

rio_sofia_oblast@.mon.bg

19 МОН - регионално 
управление на 
образованието (РУО) – 
София-град 

rio_sofia_grad@mon.bg

20 Агенция за хората с 
увреждания (АХУ) 

ahu@mlsp.government.bg

21 Национален осигурителен 
институт (НОИ) 

noi@nssi.bg 

22 Национална агенция за 
приходите (НАП) 

inforcenter@nra.bg; 
nap@nra.bg 
кореспонденция с 
електронен подпис

23 Kомисия за защита от 
дискриминация 

kzd@kzd.bg 
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пл. Св.Неделя 5 152; +359 2 9301 253
При критични ситуации и инциденти: 
дежурен експерт всеки д
+359 2 8050 300; +359 

0 800 14 800 София  
ул. Кричим 1, жк Лозенец 

 

+359 2 921 7799  
факс: +359 2 988 24 85 

София  
бул. Княз Александър 
Дондуков 2А 

Телефон за граждани: 0800 16 111 
без

rio_sofia_oblast@.mon.bg +359 2 971 0299;  
+359 2 873 64 22;  
факс +359 2 870 53 27 

София 
бул. Цариградско шосе 
125, бл.5, ет.4 

 

rio_sofia_grad@mon.bg +359 935 60 50;  
факс +359 2 988 39 37 

София  
ул. Антим I-ви № 17 

 

ahu@mlsp.government.bg +359 2 931 80 95;  
+359 2 832 90 73;  
Факс: +359 2 832 41 62 

София  
ул. Софроний Врачански 
104-106 

Работно време 
09.00ч. 

0700 14 802;  
+359 2 902 05 06;  
факс:+ 359 2 926 1440 

София 
бул. Александър 
Стамболийски 62-64 

Приемно време
16.30ч. всеки работен ден

inforcenter@nra.bg;  
nap@nra.bg - за 
кореспонденция с 
електронен подпис 

0700 18 700;  
+359 2 985 96 801 

София  
бул. Княз Александър 
Дондуков 52 

Работно време във вс
е всеки делничен ден от 09.00 ч. до 17.30 
ч 

+359 2 807 30 30  
факс: +359 2 807 30 58 

София  
бул. Драган Цанков N35 

Работно време на деловодството
 
понеделник
 
9.00
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152; +359 2 9301 253 
При критични ситуации и инциденти: 
дежурен експерт всеки ден от 0-24 ч. 
+359 2 8050 300; +359 888 33 45 45 

Телефон за граждани: 0800 16 111 
безплатен за цялата страна 

Работно време - Администрация 
09.00ч. - 17.30ч. понеделник - петък 

Приемно време за граждани: 08.30ч.до 
16.30ч. всеки работен ден 

Работно време във всички офиси на НАП 
е всеки делничен ден от 09.00 ч. до 17.30 

 

Работно време на деловодството 
 
понеделник-петък 
 
9.00-12.30 и 13.00-17.00 
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24 Oмбудсман priemna@ombudsman.bg

25 Национална комисия за 
борба с трафика на хора 

office@antitraffic.govern
ment.bg 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – 
Благоевград 
 

 blagoevgrad@antitraffic.g
overnment.bg 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – Бургас 

burgas@antitraffic.govern
ment.bg 
 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – Варна 
 

varna@antitraffic.govern
ment.bg 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – Велико 
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Работно време на администрацията
 
понеделник
 
9.00

priemna@ombudsman.bg +359 2 810 6955;  
факс: +359 2 81 06 963 

София  
ул. Георг Вашингтон 22 

ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА:
адрес: София 1202, ул. Георг Вашингтон 
№ 22
те
81
 
e-
 
уеб сайт: www.ombudsman.bg

office@antitraffic.govern +359 2 807 8050 
 

София  
бул. „Доктор Г. М. 
Димитров“ 52А, ж.к. 
Изток,  

 

blagoevgrad@antitraffic.g +359 73 867 777 
+359 882 943 374 

Благоевград  
пл. Георги Измирлиев 1, 
етаж 5, стая 508  
 

 

burgas@antitraffic.govern +359 56 814 218 
+359 885 532 692 

Бургас  
Младежки Културен 
Център 
ул. Гладстон 47, ет. 2 

 

varna@antitraffic.govern +359 52 820 748 Варна 
бул. 8-ми Приморски 
полк,№43 
 
 

 

+359 62 619222 Велико Търново  
пл. „Майка България“ № 
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Работно време на администрацията 
 
понеделник-петък 
 
9.00-12.30 и 13.00-17.30 
ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА: 
адрес: София 1202, ул. Георг Вашингтон 
№ 22 
телефон: +359 2 81-06-955; факс: +359 2 
81-06-963 
 

-mail: priemna@ombudsman.bg 
 
уеб сайт: www.ombudsman.bg 
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Търново 
 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – Монтана 
 

montana@antitraffic.gove
rnment.bg 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – Пазарджик 

pazardjik@antitraffic.gove
rnment.bg 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – Плевен 
 

pleven@antitraffic.govern
ment.bg 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – Пловдив 
 

plovdiv@antitraffic.govern
ment.bg 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – Русе 
 

ruse@antitraffic.governm
ent.bg; pic_ruse@abv.bg
 

 Местна комисия за борба с 
трафика на хора – Сливен 
 

sliven@antitraffic.govern
ment.bg 
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2, ст. 209 
 

montana@antitraffic.gove +359 96305 471 Монтана  
ул. „Иван Аврамов” №5,  
 

 

pazardjik@antitraffic.gove +359 34 402 241 
факс: +359 34 44 24 95 
 

Пазарджик 
бул.”България” №2, 
ет. 9, стая №910 А, 
 
 

 

pleven@antitraffic.govern +359889789255 Плеявен  
Областна 
администрация, пл. 
"Възраждане" 1, етаж 1, 
офис 218 

 

plovdiv@antitraffic.govern +359 32 622 136; +359 
889 930 955 

Пловдив  
ул. „Княз Александър I 
Батенберг“ 27,  
 

 

antitraffic.governm
pic_ruse@abv.bg 

+359 82 841918 
 

Русе  
Превантивно-
информационен център 
ул. Плиска 78, бл. 
Мадара, вх.А, 
Община Русе 
 

 

sliven@antitraffic.govern +359 44 611 336 
+359 885 53 26 71 
факс: +359 44 66 23 50 
 
 

Сливен  
бул. Цар Освободител 1 
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1 Върховния комисариат на ООН за 
бежанците (ВКБООН)  
 

bulso@unhcr.org

2 УНИЦЕФ България bulgaria@unicef.org

3 Международна организация по 
миграция 
 

iomsofia@iom.int

 

1 Център за възстановяване, 
консултиране, психотерапия и 
психоанализa към фондация 
„Асоциация Анимус” 

animus@animusassociat
ion.org

3 Фондация „Център Надя“ 
 

 
centrenadja@abv.bg
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МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

bulso@unhcr.org +359 2 98 02 453 
 

София 
площад „Позитано” 2, 
Perform Business Center
ет. 6 

bulgaria@unicef.org +359 2 969 6208 
 

София 
бул. „княз Алекс
Дондуков“ 87,
 

iomsofia@iom.int +359 2 939 4774 София 
ул. „Цар Асен I
1463 Център

ПСИХОСОЦИАЛНА ПОМОЩ 

animus@animusassociat
ion.org  

+359 2 983 52 05 

+359 2 983 53 05 

+359 2 983 54 05 

София 

Ул. „Екзарх 
Йосиф” 85 

www.animusassociation.org

centrenadja@abv.bg 
+359 2 981 9300 
 

София 
ул. „Княз Борис I“ 

Уебсайт: http://www.centrenadja.org
Facebook:
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площад „Позитано” 2, 
Perform Business Center , 

 

бул. „княз Александър  
Дондуков“ 87, 

От понеделник до 
четвъртък от 9:00 
до 18:00 часа 
Петък от 9:00 до 15:00 
часа 
 

ул. „Цар Асен I-ви“ 77, 
1463 Център 

Мобилни екипи 
GSM, WhatsApp и Viber: 
+359 884 602 185; +359 
884 605 184; +359 892 
212 194 
Наземна линия: +359 (2) 
93 94 774 
 

www.animusassociation.org 

Уебсайт: http://www.centrenadja.org 
Facebook: www.facebook.com/Centre-Nadja-
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4 Български съвет за бежанци и мигранти 
 

bgrc@bulrefcouncil.org
 

5 Консултативен център 
към Омбудсман на Република България 
 
 

priemna@ombudsman.b
g 

6 Консултативен център за жени, 
преживели насилие, управляван от 
фондация „П.У.Л.С.“ 

pulse.women@gmail.co
m  
 

7 Център за социална рехабилитация и 
интеграция на бежанци 

 

8 Консултативен център за хора, 
преживели насилие, управляван от 
Фондация „Джендър алтернативи“  
 
 

 

9 Информационно-интеграционен център 
на БЧК и ВКБООН 
 

Facebook:
acebook.com/brcinfocen
tre 
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166 
 

298276110

bgrc@bulrefcouncil.org +359 2 427 17 43 
 

София 
бул. „Джеймс 
Баучър“ 76 
 

Уебсайт:
Facebook: www.facebook.co
 

priemna@ombudsman.b +359 2 81 06 955 
Факс: +359 2 81 06 
963 

София 
ул. „Георг 
Вашингтон“ 22 

www.o
 

pulse.women@gmail.co +359 76 60 10 10 Перник 
ул. „Средец“ 2 
 

Гореща телефонна линия
http://pulsfoundation.org.

+359 884 544 301 Пловдив 
ул. „Димитър 
Цончев“ 11 

- 

- 
- 

- 
 

+359 32 26 07 08 
+359 87 926 01 01 
 

Пловдив 
ул. „Райко 
Даскалов“ 53 (Дом 
„Васил Левски“) 
ет. 1, стая 12 
 

 

Facebook: https://www.f
acebook.com/brcinfocen

+359 2 99 50 192 
 

София 
бул. „Христо и 
Евлоги Георгиеви“ 
165 
 

- 
- 

- 
- 

- 
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298276110247911/ 

Уебсайт: www.bcrm-bg.org 
Facebook: www.facebook.com/Bulrefcouncil 

www.ombudsman.bg 

Гореща телефонна линия – 076/ 60 10 10 
http://pulsfoundation.org. 

 Подкрепа при търсене на работа и 
насочване към работодатели; 

 Подкрепа за намиране на жилище; 
 Помощ при комуникация с национални 

и местни власти; 
 Курсове по български език 

 Курсове по български език; 
 Подкрепа при търсене на работа и 

насочване към работодатели; 
 Подкрепа за намиране на жилище; 
 Образователна подкрепа за деца в 

училище; 
 Превод и придружаване в институции 

(помощ при комуникация с 
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 Каритас - Център  за  интеграция  на  
бежанци "Св.Анна" 

  

1
0 

Каритас България info@caritas.bg

1
1 

Каритас София info@ca

1
2 

Каритас Русе office@caritas

1
3 

Каритас Витания info@vitania.caritas.bg
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- 
- 

- 
- 
- 
 

+359 2 869 6335; 
+359 888 509 837 

София 
ул.Струма 1 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 
- 
 

info@caritas.bg +359 2 944 18 58; 
факс:+359 2 946 11 
33 

София 
ул. "Оборище" 
№:9 

 

info@caritas-sofia.org +359 2 920 08 25 София 
ж.к. Илинден, Бл. 
55, Вх. В, Ап. 47 

 

office@caritas-ruse.bg +359 82 500 061 Русе 
ул. „Алеи 
Възраждане“ 7а 

 

info@vitania.caritas.bg +359 886 399 115 Раковски 
ул. „Никола 
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национални и местни власти); 
 Професионално обучение; 
 Гражданско образование и културна 

ориентация; 
 Заплащане на здравни осигуровки; 
 Превод на образователни документи; 
 Карти за транспорт. 

 Курсове по български език; 
 Подкрепа при търсене на работа и 

насочване към работодатели; 
 Ограничена програма за жилищно 

настаняване; 
 Подкрепа за намиране на жилище; 
 Превод и придружаване в институции 

(помощ при комуникация с 
национални и местни власти); 

 Образователна подкрепа за деца в 
училище; 

 Занимания по изкуства за жени; 
 Менторски програми; 
 Културни и социални събития 
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1
4 

Фондация „Лумос” Nela.Vamporova@weare
lumos.org

1
5 

Консултативен център за домашно 
насилие, управляван от Фондация 
„Български център за джендър 
изследвания“ 

office@bgrf.org
 

1
6 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 
управляван от Сдружение “Знание, 
успех, промяна” 
 

ksc_association@abv.bg

1
7 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 
управляван от Женско сдружение 
„Екатерина Каравелова” – Център за 
превенция и консултиране на 
пострадали от домашно насилие  
 

ceta@mai

1
8 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 
управляван от Сдружение „Асоциация 
ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели 
насилие”  
 

sosnpazar@abv.bg

1
9 

Център за превенция на насилието и 
престъпността – Консултативен център 
за преживели насилие, управляван от 
Асоциация „Деметра” 
 

centarzaprevencia@abv.
bg  
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Вапцаров“ 2а 
Nela.Vamporova@weare
lumos.org 

+359 2 851 16 84; 
0889 736 589 

София 
ул. Неофит Рилски 
5, ет.3 

 

office@bgrf.org Телефони: 02/ 963 
53 57 

София 
бул. „Васил 
Левски” № 33 
 

- 

ksc_association@abv.bg Телефони: 0895 
750 099 
 

Благоевград 
ул. „Мара Бунева” 
№ 2 
 

- 

ceta@mail.bg Телефони: 086/ 820 
487 
 

Силистра 

ул. „Н. Й. 
Вапцаров” № 51, 
ет.2, п.к. 283 

- 

sosnpazar@abv.bg  0537/ 2 53 43 Факс: 
0537/ 2 53 43 

Нови пазар 

ул. „Ген. 
Скобелев” № 18 

Гореща телефонна линия: 0537/ 2 53 43 
08:30ч.
безплатна услуга
 

centarzaprevencia@abv. 056/ 82 52 05 Факс: 
056/ 82 52 05 
 

Бургас 

бул. „Мария 
Луиза” № 9 

Уебсайт:

Кризисно, психологическо, юридическо 
консултиране. Предоставяне на 
консултативни услуги за пострадали от 
домашно насилие 
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Гореща телефонна линия: 0537/ 2 53 43 – 
08:30ч.-17:30ч. Консултации с юрист – 
безплатна услуга 

Уебсайт: http://www.centarzaprevencia.org 

Кризисно, психологическо, юридическо 
консултиране. Предоставяне на 
консултативни услуги за пострадали от 
домашно насилие – жени, мъже и деца. 



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
 

2
0 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 
управляван от Сдружение „Център 
Мария” 
 

center_maria@abv.bg

2
1 

Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица и деца, жертва на 
насилие  с  места за кризисно 
настаняване.  
 

 

2
2 

Консултативен център по проблемите 
на домашното насилие в Разград 

office@ngo

2
3 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 
управляван от Сдружение „Център 
Динамика” 
 

centre_dinamika@abv.b
g 

2
4 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 
управляван от сдружение „Самаряни” 
 

641111@samaritans.bg
office@samaritans.bg
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Разработване и осъществяване на 
специализирани програми за работа с 
извършители
дейности за учащи се 
беседи, тренинги и
издаване на брошури, плакати и флаери. 
Работа на терен.

center_maria@abv.bg +359 618 2 21 81, 
+359 888 139 136;  

Факс: +359 618 2 21 
81 

Горна Оряховица 
ул. „Цар 
Освободител” № 
11 

 

 Ловеч 
ул. „Величка 
Хашнова“ №22, 
 

office@ngo-rz.org +359 898 552 688 Разград 
жк 
„Освобождение“ 
блок 34, етаж 1, пк 
237 

centre_dinamika@abv.b +359 82 82 67 70 Русе 

ул. „Панайот 
Хитов” № 9, ет.1 

641111@samaritans.bg 
office@samaritans.bg 

+359 42 621 083, 
+359 878 394 250 

Стара Загора 

ул. „Патриарх 
Евтимий“ № 57  
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Разработване и осъществяване на 
специализирани програми за работа с 
извършители на насилие. Превантивни 
дейности за учащи се – информационни 
беседи, тренинги и обучения на ученици, 
издаване на брошури, плакати и флаери. 
Работа на терен. 

 

 

 

 



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
 

2
5 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 
управляван от  Асоциация „Ная“ 
 

naia_s@abv.bg

2
6 

Консултативен център за домашно 
насилие, управляван от Фондация 
„Български Център за Джендър 
Изследвания – клон Хасково”   

bgrfhaskovo@gmail.com

2
7 

Приемна консултативен център за 
пострадали от домашно насилие, 
управляван от Фондация „Български 
Център за Джендър Изследвания – клон 
Хасково“ 
 

 

2
8 

Приемна консултативен център за 
пострадали от домашно насилие, 
управляван от Фондация „Български 
Център за Джендър Изследвания – клон 
Хасково“ 
 

 

2
9 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 
управляван от Сдружение “Знание, 
успех, промяна”,  
 

 ksc_association@abv.bg

3
0 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 
управляван от Сдружение „Център 
Мария”  
 

center_maria@abv.bg

3
1 

Консултативен център за хора, 
преживели домашно насилие, 

641111@samaritans.bg
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naia_s@abv.bg +359 601 6 28 89, 
+359 879 60 68 55 

Търговище 

ул. „Антим I“ № 37 

bgrfhaskovo@gmail.com +359 38 624 685, 
+359 878 567 659 

Хасково 

ул. „Пирин” № 9 

+359 391 25 055 Димитровград 

ул. „Климент 
Охридски“ № 1 

 

+359 379 63 000 Свиленград 

бул. „България“ № 
51 

 

ksc_association@abv.bg +359 895 763 393;  

+359 895 750 099 

Дупница 

ж.к. Бистрица, бл. 
1, вх. Б, ет. 1 

Работно време: 09:00ч.

Консултативна телефонна линия за деца и 
възрастни, преживели насилие 
099 

center_maria@abv.bg 359 618 2 21 81, 
+359 888 139 136;  

Факс: +359 618 2 21 
81 

Горна Оряховица 
ул. „Цар 
Освободител” № 
11 

Психологическо, социално и юридическо 
консултира
насилие
09:00ч.
 

641111@samaritans.bg, +359 42 621 083  Стара Загора Психо
18:00ч. 
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Работно време: 09:00ч.-18:00ч. 

Консултативна телефонна линия за деца и 
възрастни, преживели насилие – 0895 750 
099 – понеделник до петък: 09:00ч.-18:00ч 
Психологическо, социално и юридическо 
консултиране на пострадали от домашно 
насилие 
09:00ч.-17:00ч. 

Психо-социални консултации, 08:00ч.-
18:00ч.  
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управляван от сдружение „Самаряни” –  
 

office@samaritans.bg

3
2 

Консултативен център за домашно 
насилие, управляван от Фондация 
„Български Център за Джендър 
Изследвания – клон Хасково” –  
 

bgrfhaskovo@gmail.com

3
3 

Център за подкрепа на жертви на 
сексуално насилие – „Вселена”, 
управляван от Асоциация „Деметра”  
 

office@demetra.bg

3
4 

Мулти Култи Колектив info@multikulti.bg

 

1 Център за обществена подкрепа, 
управляван от Фондация „Здраве и 
социално развитие”  
 

center.kn@hesed.bg

2  
Център за обществена подкрепа 
"Света София", Фондация "За 

centre.sofia@dete.org
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office@samaritans.bg +359 878 394 250 ул. „Патриарх 
Евтимий“ № 57 
(южен вход от ул. 
„Братя Жекови“) 

 
Консултативна линия: +359 42 64 11 11 
денонощна.

bgrfhaskovo@gmail.com +359 38 624 685, 
+359 878 567 659 

Хасково 

ул. „Пирин” № 9 

Психо
09:00ч.

office@demetra.bg  +359 56 81 56 18; 
факс: +359 56 83 66 
67 
 

Бургас Денонощна Гореща телефо
18 017 
 
Website:
 

info@multikulti.bg  +359 898 239 850 София 

кв. Дружба, Бл.21, 
Вх. Г, Ап.101 

 

КОМПЛЕКСИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

center.kn@hesed.bg +359 888 628 146 Кюстендил 
кв. „Изток“, ул. „София“ 
№ 6А 
 

Подкрепа на деца, преживели насил
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

centre.sofia@dete.org  +359 2 822 35 10 София  
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Консултативна линия: +359 42 64 11 11 – 
денонощна. 

Психо-социални и правни консултации, 
09:00ч.-17:30ч. 

Денонощна Гореща телефонна линия: 0800 
017  

Website: http://www.demetra-bg.org 

Подкрепа на деца, преживели насилие, и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 
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нашите деца" 

3 Център за обществена подкрепа „За 
да има щастие в детските очи”, 
управляван от Община Дупница   
 

cop_dupnica@abv.bg

4 Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Перник  
 

domkalkas@abv.bg

5 Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Радомир  

cop.radomir@gmail.com

6 Център за обществена подкрепа към  
Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства (Столична 
община), управляван от фондация 
„Асоциация Анимус” 
 
 

ksuds@animusassociatio
n.org  

7 Звено „Майка и бебе” към Комплекс 
за социални услуги за деца и 
семейства, управляван от фондация 
„Асоциация Анимус” 

ksuds@animusassociatio
n.org  

8  Център за обществена подкрепа 
(Столична община), управляван от 
Сдружение „Институт по социални 
дейности и практики”  

sapi_slaveykov@abv.bg

9 Център за обществена подкрепа 
(Столична община), управляван от 
Фондация „Надежда”  

cop_2so@abv.bg
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cop_dupnica@abv.bg +359 701 5 04 41 Дупница 
ул. „Велико Търново“ 
№ 2 
 

Подкрепа на деца, прежив
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ,
17:30ч.

as@abv.bg +359 76 69 50 05 Перник 
кв. „Калкас“, ул. 
„Захари Зограф” № 61 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.

cop.radomir@gmail.com +359 885 584 855 Радомир 
ж.к. НОЕ 4, ет.1, ап.2 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие, и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и 
помощ, 08:30ч.

ksuds@animusassociatio +359 2 813 02 50;  
+359 879 259644  
факс: +359 2 813 
02 66 

София  
 ул. „Лада“ № 2 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие, и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ.
9:00-

ksuds@animusassociatio +359 879 259644  
+359 2 8130250 

София   
ул. „Лада“ № 2 

 

sapi_slaveykov@abv.bg +359 2 920 42 38 София 
ж.к Илинден, ул. 
„Пиротска“ № 175 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ.

cop_2so@abv.bg +359 2 956 95 29 София 
ж.к. Горна баня, ул. 
„Христо Стефчов” № 2 

Подкрепа на деца, преживели насилие
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
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Подкрепа на деца, преживели насилие, и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, Щадящ разпит в „Синя стая”. 09:00-
17:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие, и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие, и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. 

-17:30ч. 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
ехните немалтретиращи родители. Семейно 

консултиране, психологическа и социална 
помощ. 
Подкрепа на деца, преживели насилие, и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
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1
0 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Ихтиман  

cop_ihtiman@abv.bg

1
1 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Пирдоп  
 

cop_pirdop@mail.bg

1
2 

Център за обществена подкрепа 
„ПРОМЯНА”, управляван от Община 
Костинброд  

cop_kostinbrod@abv.bg

1
3 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Враца  

cop_vratza@abv.bg

1
4 

Център за обществена подкрепа към 
комплекс за социални услуги 
(община Козлодуй) 

ksu_kozloduy@abv.bg

1 Център за обществена подкрепа, cop_bqlaslatina@abv.bg
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 помощ. 09:00ч.
cop_ihtiman@abv.bg +359 889 393 132 Ихтиман 

ул. „Цар Освободител“ 
№ 130 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ , 08:00ч.

cop_pirdop@mail.bg +359 884 301 016 Пирдоп 
ул. „Цар Освободител“ 
№ 97 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консул
помощ. Пре
на отпадане от образователната система. 
Превенция на формиране/затвърждаване на 
агресивно поведение при децата. Училище за 
родители. Приемна грижа. Превенция на 
дезадаптация при д
възраст и в първи клас. 09:00ч.

cop_kostinbrod@abv.bg +359 889 500 015 Костинброд 
ул. „Ломско шосе“ № 
73 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Приемна грижа. Обучение на 
кандидат
и с техните родители. Работа с деца с 
конфликти със закона 
Оценка и повишаване на родителски 
капацитет. 08:00ч.

cop_vratza@abv.bg +359 92 62 00 63, 
+359 887 900 324 

Враца 
ул. „Кокиче” № 14 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 09:00ч.

ksu_kozloduy@abv.bg +359 973 8 09 53 Козлодуй 
ул. „Стефан Караджа“ 
до блок 75- сграда 
„Неотрон” 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Дневен център за работа с деца и 
юноши с увреждания. 07:00ч.

cop_bqlaslatina@abv.bg +359 877 966 850 Бяла Слатина Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
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помощ. 09:00ч.-17:30ч 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ , 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Пре- и постнатална грижа. Превенция 
на отпадане от образователната система. 
Превенция на формиране/затвърждаване на 
агресивно поведение при децата. Училище за 
родители. Приемна грижа. Превенция на 
дезадаптация при деца в предучилищна 
възраст и в първи клас. 09:00ч.-17:30ч 

крепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Приемна грижа. Обучение на 
кандидат-осиновители. Работа с деца със СОП 
и с техните родители. Работа с деца с 
конфликти със закона и с техните родители. 
Оценка и повишаване на родителски 
капацитет. 08:00ч.-17:00ч 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 09:00ч.-17:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Дневен център за работа с деца и 
юноши с увреждания. 07:00ч.-18:00ч 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
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5 управляван от Община Бяла 
Слатина  
 

1
6 

Център за обществена подкрепа към 
Комплекс за социални услуги, 
управляван от Община Монтана 
 

ksumontana@abv.bg

1
7 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Берковица  

cop_berk@abv.bg

1
8 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Лом 

tsop_lom@abv.bg

1
9 

Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства, управляван от 
Сдружение „Институт по социални 
дейности и практики” 
 

sapi_vidin_ksuds@abv.b
g; ksuds_vidin@sapibg.o
rg 

2
0 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Ново село  
 

newtsop2010@abv.bg

2
1 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Плевен  
 

ksuds_pleven@abv.bg

2
2 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от „Соник Старт” ООД –  
 

chervenbryag1@sonikst
art.eu 
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ул. „Одрин“ № 4 
 

техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:00ч.
Преходно жилище за временно настаняване 
на деца от 15 до 18г. 

ksumontana@abv.bg +359 96 30 04 91; 
+359 878 628 756 

Монтана 
 ул. „Извора” № 30 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 8:30

cop_berk@abv.bg +359 953 8 01 16 Берковица 
ул. „Ашиклар“ № 7 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ.

tsop_lom@abv.bg +359 893 47 42 
38 

Лом 
ул. „Димитър Ангелов“ 
№ 5 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:30ч.

sapi_vidin_ksuds@abv.b
ksuds_vidin@sapibg.o

+359 94 60 06 06; 
+359 895 52 24 
62 

Видин 
ул. „Княз Борис I“ № 
25А 
 

 

newtsop2010@abv.bg +359 883 256 622 с. Ново село 
ул. „Христо Ботев” № 2 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретира
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.

ksuds_pleven@abv.bg +359 64 82 41 56 Плевен 
ул. „Г.Бенковски“ № 61 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

chervenbryag1@sonikst +359 6509 31 17, 
+359 887 078 018 

Червен бряг 
ж.к. „Победа” ДГ 
„Зора”, сграда № 2 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работ
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техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:00ч.-16:00ч. 
Преходно жилище за временно настаняване 
на деца от 15 до 18г. – 07:00ч.-18:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 8:30-17:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:30ч.-17:00ч. 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:30ч.-17:00ч. 
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2
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Долна 
Митрополия  
 

cop_d.mitropolia@abv.b
g 

2
4 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Сдружение 
„Граждански инициативи – гр. 
Ловеч“  
 

 sgi_lovech@abv.bg

2
5 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Тетевен  

podkrepa_dete@abv.bg

2
6 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Троян –  
 

cop_troyan@abv.bg

2
7 

Център за обществена подкрепа към 
комплекс за социални услуги за 
деца и семейства към  Комплекс за 
социални услуги за деца и 
семейства, управляван от Община 
Пазарджик  
 

ksu_pazardjik@abv.bg

2
8 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Велинград  

velingrad_cop@abv.bg

2
9 

Център за обществена 
подкрепа „Зора”, управляван от 

cop.pg@mail.bg
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cop_d.mitropolia@abv.b +359 6552 20 3; 
+359 878 324 320 

Долна Митрополия 
Адрес: ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий” № 
66 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

sgi_lovech@abv.bg +359 68 602 928; 
+359 876 55 25 
72 

Ловеч 
кв. „Дикисана”, ул. 
„Иларион Ловчански“ 
№ 1, бл. „Октомври”, 
партер 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране
помощ, 08:30ч.

podkrepa_dete@abv.bg +359 889 111 848 Тетевен 
ул. „Здравец” № 19 
 

Подкрепа на деца, преживели наси
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.

cop_troyan@abv.bg +359 670 5 20 14; 
+359 877 330 225 

Троян 
ул. „Г.С. Раковски“ № 
17 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Индивидуална работа с деца и 
техните родители. Групова работа по заявка. 
08:30ч.

ksu_pazardjik@abv.bg +359 34 44 75 30 Пазарджик 
бул. „Александър 
Стамболийски” № 48 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ,
08:30ч.

velingrad_cop@abv.bg +359 359 5 03 44 Велинград 
ул.”Цар Самуил” № 2А 
 

Подкрепа на деца, жертви на насилие и 
техните семейства. Мобилна социална 
работа. Консултиране на деца 
проблеми. Училищна подкрепа на деца, 
отпадащи от училище. 08:30ч.

cop.pg@mail.bg +359 357 6 20 23 
  

Панагюрище 
ул. „Кръстьо Гешанов” 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
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Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-18:00ч. 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Индивидуална работа с деца и 
техните родители. Групова работа по заявка. 
08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30-17:00ч. Работа на терен – 
08:30ч.-17:00ч. 

Подкрепа на деца, жертви на насилие и 
техните семейства. Мобилна социална 
работа. Консултиране на деца с поведенчески 
проблеми. Училищна подкрепа на деца, 
отпадащи от училище. 08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
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Фондация „Социални практики в 
общността”  

3
0 

Социална услуга Звено „Майка и 
бебе“, управлявана от община 
Враца  
 

zmb_vr@abv.bg

3
1 

Социална услуга Звено „Майка и 
бебе“ към Комплекс за здравни и 
социални услуги (община Монтана) 

 

3
2 

Социална услуга Звено „Майка и 
бебе“ към Комплекс за социални 
услуги за деца и семейства (община 
Пазарджик) 

 

3
3 

Център за обществена подкрепа към  
Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства, управляван от 
Община Пловдив 
 

ksu_decaisemeistva@ab
v.bg 

3
4 

Звено „Майка и бебе към Комплекс 
за социални услуги за деца и 
семейства, управляван от Община 
Пловдив 
 

ksu_decaisemeistva@ab
v.bg 

3
5 

Център за работа с деца на улицата 
към Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства (Община Пловдив) 
 

ksu_decaisemeistva@ab
v.bg 

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
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консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

zmb_vr@abv.bg +359 92 62 04 84 Враца 
ул. „Козлодуйски бряг“ 
№ 7 
 

Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с те
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години.

+359 96 30 32 70 Монтана 
ул. „22-ри септември” 
№ 46 
 

Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето н
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години.

  Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години.

ksu_decaisemeistva@ab +359 32 65 81 50 Пловдив 
ул. „Неофит Бозвели” 
№ 38 

 

ksu_decaisemeistva@ab +359 32 633 911 Пловдив  
ул. „Стою Шишков” № 
1 

 

ksu_decaisemeistva@ab +359 3267 84 56 Пловдив  
Коматевско шосе” № 
18 

 

 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“ 

консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:30ч. 
Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години. 
Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години. 
Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години. 
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3
6 

Център за социална рехабилитация 
и интеграция за деца със специални 
потребности към  
Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства, управляван от 
Община Пловдив 
 
 

ksu_decaisemeistva@ab
v.bg 

3
7 

Център за обществена подкрепа „За 
деца и родители”, управляван от 
Фондация „За нашите деца”  

centre.plovdiv@detebg.
org 

3
8 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Асеновград  
 

 

3
9 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Раковски  

 

4
0 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от „Соник Старт” ООД  
 

parvomay1@sonikstart.e
u 

4
1 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от „Соник Старт” ООД  

karlovo1@sonikstart.eu

4
2 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Сдружение „Център 
Мария”  
 

center_maria@abv.bg

4 Център за обществена подкрепа към css.pavlikeni.bg@gmail.c

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

ksu_decaisemeistva@ab +359 32 658 165 Пловдив  
ул. „Неофит Бозвели” 
№ 38 

 

centre.plovdiv@detebg. +359 32 94 34 44 Пловдив 
бул. „Марица” № 21 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране
помощ,

+359 331 2 73 52 Асеновград 
ул. „Цар Иван Асен II“ 
№ 99 
 

– Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Се
консултиране, психологическа и социална 
помощ,

+359 3151 23 77 Раковски 
ул. „Н.Вапцаров“ № 2А 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители
консултиране, психологическа и социална 
помощ,

parvomay1@sonikstart.e +359 336 9 88 61, 
+359 886 20 79 
85,  
+359 886 20 37 
42 

Първомай 
ул. „Гимназиална“ № 1 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ.

karlovo1@sonikstart.eu +359 335 5 57 71; Карлово 
пл. „20-ти юли“ № 10 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ,

center_maria@abv.bg +359 618 2 21 81, 
+359 888 
139 136; Факс: 
+359 618/ 2 21 81 

Горна Оряховица 
ул. „Цар Освободител” 
№ 11 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.

css.pavlikeni.bg@gmail.c +359 610 5 23 36, Павликени Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
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Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.-17:30ч. 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:30ч.-17:00ч. 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 

мощ, 08:00ч.-17:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.-17.00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
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3 
 

комплекс за социални услуги за 
деца и семейства към Комплекс за 
социални услуги за деца и 
семейства, управляван от Община 
Павликени 
 

om, cop_pavlikeni@abv.
bg 

4
4 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Горна 
Оряховица  

cop@g-oryahovica.org

4
5 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Фондация „МСС-
България” 

cop_vt@abv.bg

4
6 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от „SOS Детски селища” 

albena.dobreva@so
org 

4
7 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от SOS „Детски селища“  

mariana.racheva@sosbg.
org 

4
8 

Социална услуга Звено „Майка и 
бебе”, управлявана от SOS „Детски 
селища“ 

 

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

cop_pavlikeni@abv. +359 882211972 ул. „Л. Каравелов“ № 
31, етаж 3 
 

техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.
 
Център „Спешен прием“ към Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства (община 
Павликени)
свидетели на насилие, безпризорни деца, 
деца в риск за физическото им оцеляване, 
майки с деца, преживели домашно насилие, 
деца на улицата или такива избягали от 
вкъщи и др. 

oryahovica.org +359 882 165 368 Горна Оряховица 
ул. „Вичо Грънчаров“ 
№ 9А 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране,
помощ, 09:00ч.

cop_vt@abv.bg +359 62 60 26 04 Велико Търново 
бул. „България” № 24, 
стая 203 
 

Подкрепа на деца, пр
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

albena.dobreva@sosbg. +359 879 532 892 
+359 885 999 546 

Велико Търново 
ул. „Димитър 
Найденов“ № 4 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

mariana.racheva@sosbg. +359 66 83 00 43; 
+359 886 255 488 

 Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психол
помощ. Работа на терен. 08:30ч.

+359 66 80 57 70. Габрово 
ул. „Ивайло” № 13 
 

денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настан
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години.
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техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.-17:00ч.  

Център „Спешен прием“ към Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства (община 

авликени) – Подслон на деца жертви и/или 
свидетели на насилие, безпризорни деца, 
деца в риск за физическото им оцеляване, 
майки с деца, преживели домашно насилие, 
деца на улицата или такива избягали от 
вкъщи и др. – 24ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.-17:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:30ч.-17:00ч. 
денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години. 
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4
9 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Сдружение ИМКА – 
гр. Габрово 
 

office@ymca
gabrovo.org

5
0 

Център за обществена 
подкрепа, управляван от 
„Международна социална служба – 
България”  

 

5
1 

Център за обществена подкрепа към 
комплекс за социални услуги за 
деца и семейства към  Комплекс за 
социални услуги за деца и 
семейства, управляван от Община 
Стара Загора 
 

dianadimova@ksu
stz.org 

5
2 

Социална услуга Звено „Майка и 
бебе“ към Комплекс за социални 
услуги за деца и семейства (община 
Стара Загора) 

dianadimova@ksu
stz.org 

5
3 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Чирпан  

cop_chirpan@abv.bg

5
4 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Сдружение „Бъдеще 
за децата”  
 

info@speckids.org
al_child@abv.bg

5
5 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Хасково –  
 

cop_haskovo@abv.bg

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

office@ymca-
gabrovo.org 

+359 66 80 54 19 Габрово 
ул. „Драва” № 4 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

+359 675 3 27 90 Севлиево 
ул. „Васил Левски“ № 
11 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

dianadimova@ksu- +359 42 66 03 28 Стара Загора 
ул. „Христо Ботев“ № 
205 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.
17:00ч.

dianadimova@ksu- +359 42 66 03 28 Стара Загора 
ул. „Христо Ботев“ № 
205 
 

Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години.

cop_chirpan@abv.bg +359 416 9 55 54 Чирпан 
ул. „Братя Албалах” № 
15 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 

info@speckids.org, speci
al_child@abv.bg 

+359 431 6 28 66, 
+359 878 379 261 

Казанлък 
ул. „Войнишка“ № 25 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. 
 
Две стаи за спешен прием. 08:00ч.

cop_haskovo@abv.bg +359 38 62 03 92 Хасково 
ул. „Цар Освободител“ 
№ 2, ет. 2 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
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Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17.00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17.30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-19:00ч. Групови програми – 
17:00ч.-20:00ч. 

Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ.  

Две стаи за спешен прием. 08:00ч.-18:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Харманли 

cop.harmanli@abv.bg

5
7 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община 
Симеоновград  

cop_simeonovgrad@abv
.bg 

5
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Ардино  

cop_ardino@abv.bg

5
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Джебел  

cop_dzhebel@abv.bg

6
0 

Център за обществена подкрепа към 
комплекс за социални услуги, 
управляван от Община Крумовград  

ksu_krumovgrad@abv.b
g 

6
1 

Център за обществена подкрепа към 
Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства, управляван от 
Сдружение „Еквилибриум” 
 

ksuds@eq
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Социална услуга Звено „Майка и 
бебе” към Обединени детски услуги 
„Слънчо“ (Сдружение 
„Еквилибриум”) 

 

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

 помощ
cop.harmanli@abv.bg +359 37 39 10 76 Харманли 

ж.к „Дружба“ № 7А 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи род
консултиране, психологическа и социална 
помощ,

cop_simeonovgrad@abv +359 37 04 99 91 Симеоновград 
пл. „Шейновски“ № 7 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ,

cop_ardino@abv.bg +359 3651 41 45 Ардино 
ул. „Първи май“ № 8 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ,

cop_dzhebel@abv.bg +359 36 32 88 58 Джебел 
ул. „Тракия” № 5 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ,

ksu_krumovgrad@abv.b +359 889 767 274 Крумовград 
ул. „Г.С.Раковски“ № 9 
 

Подкрепа на деца, преживели на
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ,

ksuds@eq-bg.org +359 82 813 380; 
+359 885 663 421 

Русе 
бул. „Липник” № 14 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.
Обезпечена „Си
Център „Спешен Прием”
„Спешна и заместваща грижа” 

+359 884 614 387 Русе 
ул. „Н. Й. Вапцаров” № 
20 
 

Денонощна ус
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години.
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помощ, 08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.-17:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-16:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч.  
Обезпечена „Синя стая” за щадящ разпит.  
Център „Спешен Прием” 
„Спешна и заместваща грижа” – денонощно. 
Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години. 



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Сдружение „Каритас”  

office@caritas
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Сдружение „Женска 
Алтернатива за Независимост, 
Етническа Толерантност и 
Асоцииране“  

waieta@abv.bg
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Исперих – 
част от Комплекс за социални услуги 
за деца и семейства „Лудогорие”  

cop_isperih@abv.bg
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Кубрат  

copkubrat@abv.bg
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Център за обществена подкрепа към 
Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства, управляван от 
„Международна социална служба – 
България” 

ksu_tg@
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Социална услуга Звено „Майка и 
бебе” към Комплекс за здравни и 
социални услуги за деца и 
семейства (Община Търговище)  
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Център за обществена подкрепа към 
Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства, управляван от 
Сдружение „Институт за социални 
дейности и практики”  

 ksu_sh@abv.bg
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office@caritas-ruse.bg +359 882 071 603 Русе 
ул. „Байкал” № 10 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.

waieta@abv.bg +359 84 66 02 83 
, +359 879 612 
223 

Разград 
бул. „България“ № 4 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

cop_isperih@abv.bg +359 879 816911 Исперих 
ул. „Васил Левски“ 
№72 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.

copkubrat@abv.bg +359 84 87 20 29 Кубрат 
ул. „Страцин“ № 2 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители.
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.

ksu_tg@abv.bg +359 601 6 11 42, 
+359 601 6 11 44, 
+359 895 662 273 

Търговище 
кв. Запад № 3 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.

+359 601 6 16 32 Търговище 
ул. „Росица” № 2 
 

Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години.

ksu_sh@abv.bg +359 54 80 00 25 Шумен 
ул. „Димитър Благоев“ 
№ 10 
 

Психологически, социални и юридически 
консултации 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологиче
помощ, 09:00ч.
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Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 

мощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:30ч. 

Денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години. 
Психологически, социални и юридически 
консултации  
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.-17:30ч. 



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
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Социална услуга Звено „Майка и 
бебе”към Комплекс за социални 
услуги за деца и семейства (община 
Шумен)  
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Център за обществена 
подкрепа, управляван от Сдружение 
„Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца, 
преживели насилие”  
 

sosnpazar@abv.bg
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Център за обществена подкрепа към 
Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства, управляван от 
Община Сливен 
 
 

ksuds_tsop.sliven@abv.
bg 
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Социална услуга Звено „Майка и 
бебе“ към Комплекс за социални 
услуги за деца и семейства (община 
Сливен) 

ksuds_tsop.sliven@abv.
bg 
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Oбщина Нова Загора 

cop_nz@abv.bg

7
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Център за обществена подкрепа 
„Усмивка”, управляван от Община 
Ямбол  

cop_usmivka@abv.bg

7
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Стралджа  

cop_straldja@abv.bg

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

+359 54 833 124 Шумен 
ул. „Беласица“ №11 
 

денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години.

sosnpazar@abv.bg +359 537 2 53 43 
Факс: +359 537 2 
53 43 

Нови пазар 
ул. „Ген. Скобелев” № 
18 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

ksuds_tsop.sliven@abv. +359 44 66 71 29 Сливен 
кв. „Българка” № 66 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.
Център за спешен прием 

ksuds_tsop.sliven@abv. +359 44 66 71 29 Сливен 
кв. „Българка” № 66 
 

денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставя
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години.

cop_nz@abv.bg +359 887 559 823 Нова Загора 
ул. „Петко Енев“ № 100 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.

cop_usmivka@abv.bg +359 46 62 20 56 Ямбол 
ул. „Търговска“ № 120 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.

cop_straldja@abv.bg +359 884 977 296 Стралджа 
 ул.“Хемус“ № 67 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и 
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денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 

ощ, 08:30ч.-17:30ч. 

крепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-16:30ч.  
Център за спешен прием – денонощен. 

денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
години. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
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Център за обществена 
подкрепа, управляван от Женско 
сдружение „Екатерина Каравелова”  
 

ceta@mail.bg
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Дулово  

cop.dulovo@gmail.com
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Център за обществена подкрепа към 
Областен съвет на Български Червен 
кръст  
 

dcenter@abv.bg
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Добрич  

 centyr2@abv.bg
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Център за обществена подкрепа, 
управляван от „Соник Старт” ООД  

balchik1@sonikstart.eu
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Център за обществена подкрепа 
„Другарче” към комплекс за 
социални услуги за деца и 
семейства  към  Комплекс за 
социални услуги за деца и 
семейства, управляван от Община 
Варна 
 

cop_varna@abv.bg
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Социална услуга Звено „Майка и 
бебе” към комплекс за социални 
услуги за деца и семейства 
Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства, управляван от 

cop_varna@abv.bg
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помощ, 08:00ч.
ceta@mail.bg +359 86 820 487 Силистра 

ул. „Н. Й. Вапцаров” № 
51, ет.2, п.к. 283 
 

Подкрепа на деца,
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.

cop.dulovo@gmail.com +359 895 14 06 
00 

Дулово 
ул. „Кирил и Методий“ 
№ 11 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

dcenter@abv.bg +359 58 60 54 72 Добрич 
ул. „Георги Бенковски“ 
№ 12 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ.

centyr2@abv.bg +359 58 60 10 88 Добрич 
ж.к. „Дружба“ 3, № 57 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране
помощ, 08:00ч.

balchik1@sonikstart.eu +359 579 9 78 56, 
+359 888 885 909 

Балчик 
ул. „Петър Берон“ № 1А 
 

Подк
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.

cop_varna@abv.bg +359 882 290 
980, +359 882 
290 920, +359 52/ 
820 694 
 

Варна 
ул. „Георги Сава 
Раковски” № 62 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 9:00ч.

cop_varna@abv.bg +359 882 290 
980, +359 882 
290 920, +359 52 
820 694 
 

Варна 
ул. „Георги Сава 
Раковски” № 62 

денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
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помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 09:00ч.-17:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-16:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 

ните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 9:00ч.-17:30ч. 

денонощна услуга за превенция на 
изоставянето на деца до 3 години. Настанява 
майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и 
жени, преживели домашно насилие с техните 
деца в случай, че едно от децата е под 3 
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Община Варна 
8
4 

Център за обществена подкрепа 
„По-добро бъдеще”, управляван от 
Фондация „Владиславово“ 
 
  

cop_vladislavovo@abv.b
g 

8
5 

Център за обществена подкрепа 
„Бъдеще за децата на Аспарухово”, 
управляван от Фондация 
„Владиславово“ 

 

8
6 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Провадия  

cop_provadia@abv.bg

8
7 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Бургас  

cop_bs@abv.bg

8
8 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Сдружение 
„Алтернативи”  

: aitos_alternativi@bginf
o.net 

8
9 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от Община Средец  

cop.sredets@gmail.com

9
0 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от община Поморие  

cop_pm@abv.bg
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години.
ladislavovo@abv.b +359 52 521 028; 

+359 887 787 288 
Варна 
„Гургулят“ № 7 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 07:00ч.

 Варна 
ул. „Народни 
будители“ № 5 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 07:00ч.

cop_provadia@abv.bg +359 888 454 274 Провадия 
ул. „Ал. Стамболийски” 
№ 30, ет.2 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Мобилен екип. Работа с логопед. 
08:30ч.

cop_bs@abv.bg +359 56 53 04 05 Бургас 
ж.к. „Братя 
Миладинови“, ул. 
„Дрин” № 9 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

aitos_alternativi@bginf +359 889 406 538 Айтос 
ул. „ Орлово” № 2, вх. Г 
 

Психо
застъпничество за пострадали от домашно 
насилие. Програма за подкрепа на деца 
свидетели и жертви на нас
немалтретиращи родители . ”Ключ към 
училище без страх” 
срещу насилието и тормоза в училище. 
09:00ч.

.sredets@gmail.com +359 5551 30 72, 
+359 5551/ 30 74 

Средец 
ул. „Васил Коларов“ № 
28 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:00ч.

cop_pm@abv.bg +359 596 3 24 35, 
+359 882 420 038 

Поморие 
кв. Север, ул. „Марица” 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Сем
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години. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 07:00ч.-19:00ч. 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 07:00ч.-19:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Мобилен екип. Работа с логопед. 
08:30ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:00ч. 

Психо-социална работа и социално 
застъпничество за пострадали от домашно 
насилие. Програма за подкрепа на деца 
свидетели и жертви на насилие и на техните 
немалтретиращи родители . ”Ключ към 
училище без страх” – превенция и работа 
срещу насилието и тормоза в училище. 
09:00ч.-17:00ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:00ч.-16:30ч. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
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9
1 

Център за обществена подкрепа, 
управляван от община Созопол  

cop_sozopol@abv.bg

 

ПОДСЛОНИ И КРИЗИСНИ ЦЕНТРОВЕ. НАСТАНЯВАНЕ

1 Кризисен център за жени и деца пострадали от 
насилие „Св. Петка“, управляван от фондация 
„Асоциация Анимус“ 
 

 Кризисен център за деца, преживели насилие 
„Вяра, Надежда и Любов” (Столична община), 
управляван от фондация „Конкордия България” 

2 Кризисен център за деца, жертви на трафик или 
насилие, управляван от Община Драгоман 
 

3 Кризисен център за жени, пострадали от 
насилие –
настаняване, психологическа и социална 
работа, групова работа с настанени, управляван 
от фондация „П.У.Л.С” 
 

4 Кризисен център за деца, преживели насилие 
или трафик, управляван от Община Перник 
 
 
 

5 Кризисен център за деца и лица, пострадали от 
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№ 7 
 

консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:30ч.
Мобилна социална работа 

cop_sozopol@abv.bg +359 550 2 21 
25,  
+359 897 013 236 

Созопол 
ул. „Милет“ № 6 
 

Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.

ПОДСЛОНИ И КРИЗИСНИ ЦЕНТРОВЕ. НАСТАНЯВАНЕ 

ентър за жени и деца пострадали от 
насилие „Св. Петка“, управляван от фондация 

София  +359 2 98353205 
 

animus@animusassociation.org

Кризисен център за деца, преживели насилие 
толична община), 

ондация „Конкордия България”  

София 0 700 400 14  
+359 879 498 979 

krizisen.centar@concordia.bg

Кризисен център за деца, жертви на трафик или Драгоман  
 

+359 717 2 20 85 
 

 

Кризисен център за жени, пострадали от 
– 

настаняване, психологическа и социална 
работа, групова работа с настанени, управляван 

Перник  +359 76 60 10 10  

н център за деца, преживели насилие Перник  
 

+359 76 69 50 05 domkalkas@abv.bg
 

Кризисен център за деца и лица, пострадали от Гоце Делчев  +359 88 494 06 88  crisishelp.gd@abv.bg
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консултиране, психологическа и социална 
помощ. Работа на терен. 08:30ч.-17:00ч. 
Мобилна социална работа – 0876 25 36 37. 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на 
техните немалтретиращи родители. Семейно 
консултиране, психологическа и социална 
помощ, 08:30ч.-17:15ч. 

animus@animusassociation.org  

krizisen.centar@concordia.bg 

domkalkas@abv.bg 

crisishelp.gd@abv.bg 
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насилие и друга форма на експлоатация „Ново 
начало“, управляван от Община Гоце Делчев  
 

6 Кризисен център за деца и лица, пострадали от 
насилие, управляван от Фондация 
„ИГА – Фонд за превенция на престъпността“ 
 
 

7 Кризисен център за деца, жертви на насилие 
или трафик, управляван от Община Пловдив  

8 Кризисен център за  жени, преживели домашно 
насилие 
 

9 Кризисен център за жени, преживели домашно 
насилие, 
насилие и трафик на хора, 
управляван от Женско сдружение 
„Екатерина Каравелова“ 
 

10 Кризисен център за деца 
„Алфатар“, управляван от Община Алфатар 
 

11 Кризисен център за деца, жертви на насилие 
към комплекс за социални услуги 
„Детелина“, управляван от Община Шумен 
 
 

12 Кризисен център за деца и лица, пострадали от 
насилие или трафик, управляван от
 
Сдружение „Асоциация Деметра“  
 

13 Кризисен център за деца, преживели насилие 
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насилие и друга форма на експлоатация „Ново  

Кризисен център за деца и лица, пострадали от Пещера  
 

+359 89 345 59 30 center.peshtera@gmail.com
 

Кризисен център за деца, жертви на насилие Пловдив  +359 32 51 29 89 
 

krizisencentar@abv.bg
 
 

жени, преживели домашно Пловдив  
 

+359 32 66 05 30 
+359 32 81 40 72 
 

kcenter.plovdiv@abv.bg
 

Кризисен център за жени, преживели домашно Силистра  
 

+359 86 821 495 
 

 

Алфатар  
 

+359 8673 22 68 
 

kr.center_alfatar@abv.bg
 

Кризисен център за деца, жертви на насилие Шумен  
 

+359 54 86 99 58 
 

 

Кризисен център за деца и лица, пострадали от 
от 

Бургас   

Кризисен център за деца, преживели насилие Средец  +359 56 825 205  
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center.peshtera@gmail.com 

krizisencentar@abv.bg 

kcenter.plovdiv@abv.bg 

kr.center_alfatar@abv.bg 
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или трафик, към Центъра за превенция на 
насилието и престъпността, управляван от 
Сдружение 
„Асоциация Деметра“ 

14 Кризисен център за жени и деца, пострадали от 
домашно насилие, управляван от Фондация 
„SOS – семейства в риск“ 

15 Кризисен център за деца, жетви на насилие и 
трафик, управляван от Фондация „SOS –
семейства в риск“ 

16 Приют за временно настаняване на жертви на 
трафик на хора, управляван от Фондация „SOS –
семейства в риск“ 

17 Кризисен център за деца, жертви на трафик или 
жертви на насилие 

18 Кризисен център за деца,
 
Кризисен център за деца, преживели насилие 
 

19 Кризисен център за деца, пострадали от 
насилие към комплекс за социални услуги – 24 
часа 
 

20 Кризисен център за деца и лица, пострадали от 
домашно насилие или трафик, 
управляван от Сдружение „Център Динамика” 
„Център Динамика“ 
 

21 Кризисен център за жени и деца, преживели 
насилие, управляван от Сдружение „Самаряни“
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или трафик, към Центъра за превенция на 
насилието и престъпността, управляван от 

  

и и деца, пострадали от 
домашно насилие, управляван от Фондация 

Варна  
ул. „Синчец“ 21 
 
 

+359 52 61 38 30 
телефонно кризисно 
консултиране: +359 52 
609 677 

sos@ssi.bg; 

за деца, жетви на насилие и 
– 

Варна  
ул. „Синчец“ 21 
 
 

+359 52 61 38 30 
телефонно кризисно 
консултиране: +359 52 
609 677 

sos@ssi.bg

Приют за временно настаняване на жертви на 
– 

Варна  
ул. „Синчец“ 21 
 
 

+359 52 61 38 30 
телефонно кризисно 
консултиране: +359 52 
609 677 

sos@ssi.bg

Кризисен център за деца, жертви на трафик или село Балван  
 

+359 6113 26 20 
+359 88 554 64 93 
 

 

Кризисен център за деца, Видин 3700 ул. „Цар 
Александър II“ 19 

+359 877 088 522 
 

 

Кризисен център за деца, пострадали от 
24 

Монтана  
ул. „Извора“ 30 
 

+359 96 30 04 91 
+359 87 862 87 56 
 

 

 
силие или трафик,  

 

Русе  
ул. „Панайот Хитов“ 9, ет.1  
 

+359 82 82 67 70 centre_dinamika@abv.bg
 

Кризисен център за жени и деца, преживели 
управляван от Сдружение „Самаряни“ 

Стара Загора  +359 42 64 11 11 
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sos@ssi.bg; sos@mail.bg 

sos@ssi.bg ; sos@mail.bg 

sos@ssi.bg ; sos@mail.bg 

centre_dinamika@abv.bg 
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22 Кризисен център за лица и деца, преживели 
насилие или трафик, управляван от Фондация 
„Български център за джендър изследвания –
клон Хасково“ 

23 Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица и деца, жертва на насилие с 
места за кризисно настаняване 
 

24 Център „Спешен прием” към КСУДС Пазарджик 

25 Център за настаняване от семеен тип, 
управляван от фондация "За нашите деца" 

26 Преходно жилище за временно настаняване на 
деца от 15 до 18г., предоставян от  Център за 
обществена подкрепа към Община Бяла 
Слатина  

27 Център „Спешен прием“ към Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства (община 
Павликени)  

28 Стаи за спешен прием към Център за 
обществена подкрепа, управляван от 
Сдружение „Бъдеще за децата”  
 

29 Център за спешен прием към Комплекс за 
социални услуги за деца и управляван от 
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Кризисен център за лица и деца, преживели 

– 

Димитровград  +359 884 526 478  

за социална рехабилитация и 
интеграция за лица и деца, жертва на насилие с 

Ловеч 
ул. „Величка Хашнова“ 22 
 

  

 Пазарджик 
 бул. „Александър 
Стамболийски” 48 
 

Телефон / факс +359 34  
44 75 30,  
+359 34 44 88 65 

Подслон на деца жертви и/или свидетели на 
насилие, безпризорни деца, деца в риск за 
физическото им оцеляване, майки с деца, 
преживели домашно насилие, деца на улицата 
или такива избягали от вкъщи и др. 
Обезпечена „Синя с

Център за настаняване от семеен тип, София 

Кв. Сердика, ул. Охридско 
езеро” 2 

Телефон / Факс 
+359 892 285 003 

 familyhouse@detebg.org

о жилище за временно настаняване на 
деца от 15 до 18г., предоставян от  Център за 
обществена подкрепа към Община Бяла 

Бяла Слатина,  
ул. „Одрин“ № 4 
07:00ч.-18:00ч. 

+359 877966 850 cop_bqlaslatina@abv.bg
 

Център „Спешен прием“ към Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства (община 

Павликени 
ул. „Л. Каравелов“ № 31, 
етаж 3 
 

+359 610 5 23 36,  
+359 882211972 

css.pavlikeni.bg@gmail.com

Стаи за спешен прием към Център за 
обществена подкрепа, управляван от 

Казанлък 
Адрес: ул. „Войнишка“ № 
25 
 

+359 431 6 28 66,  
+359 878 379 261 

info@speckids.org

Център за спешен прием към Комплекс за 
социални услуги за деца и управляван от 

Русе 
бул. „Липник” № 14 

+359 82 813 380, 
+359 885 663 421 

ksuds@eq

 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“ 

Подслон на деца жертви и/или свидетели на 
насилие, безпризорни деца, деца в риск за 
физическото им оцеляване, майки с деца, 
преживели домашно насилие, деца на улицата 
или такива избягали от вкъщи и др. – 24ч  
Обезпечена „Синя стая” за щадящ разпит. 
familyhouse@detebg.org  

cop_bqlaslatina@abv.bg 

css.pavlikeni.bg@gmail.com, cop_pavlikeni@abv.bg 

info@speckids.org, special_child@abv.bg 

ksuds@eq-bg.org 



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
 

Сдружение „Еквилибриум” 
 

30 Център за спешен прием към Център за 
обществена подкрепа към Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства, 
управляван от Община Сливен 
 

31 ЦНСТ „ДЕТСКА КЪЩА“ към Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства - Пловдив 
 

32 ЦНСТ „МАЙКА ТЕРЕЗА“ към Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства - Пловдив 
 

 

ИНТЕГРИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ДЕЦА. СИНИ СТАИ ЗА ЩАДЯЩ РАЗПИТ

1 Детски център за застъпничество “Зона 
Закрила“ - София. Обезпечена Синя стая 
за щадящ разпит на деца, пострадали или 
свидетели на насилие 
 

София
ул. „Екзарх Йосиф“ 
№85
 
 

2 „Зона ЗаКрила” – Детски център за 
застъпничество и подкрепа, управляван от 
Сдружение „Институт по социални 
дейности и практики” - Монтана 

Монтана
Адрес: ул. „Иван 
Аврамов” № 12, бл. 
„Аврора” № 4
 

3 Зона ЗаКрила – Детски център за 
застъпничество и посредничество, 
управляван от Сдружение „Институт за 
социални дейности и практики” - Шумен 

Шумен
Адрес: ул. „Димитър 
Благоев” № 10

 Обезпечена „Синя стая” за щадящ разпит 
към център „Спешен прием 

Пазарджик
бул. „Александър 

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

 

Център за спешен прием към Център за 
обществена подкрепа към Комплекс за 
социални услуги за деца и семейства, 

Сливен 
Адрес: кв. „Българка” № 
66 
 

+359 44 66 71 29 ksuds_tsop.sliven@abv.bg

ЦНСТ „ДЕТСКА КЪЩА“ към Комплекс за 
 

Пловдив 4000 
ул. „Георги Гешанов“ № 
20 

+359 32 692 014 ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg

ЦНСТ „МАЙКА ТЕРЕЗА“ към Комплекс за 
 

Пловдив 4000 
Бул. „Коматевско шосе“ 
№1 

+359 32 673 521 ksu_decaisemeistva@pl

ИНТЕГРИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ДЕЦА. СИНИ СТАИ ЗА ЩАДЯЩ РАЗПИТ

София 
ул. „Екзарх Йосиф“ 
№85 
 

+359 2 9835305;  
+359 2 9835403;  
+359 2 9835205 
 

zonazakrila@animusassociation.org

Монтана 
Адрес: ул. „Иван 
Аврамов” № 12, бл. 
„Аврора” № 4 

+359 96 30 01 34 zonazakrila_montana@abv.bg

Шумен 
Адрес: ул. „Димитър 
Благоев” № 10 

+359 893 361 106 zonazakrila_sh@abv.bg

Пазарджик 
бул. „Александър 

+359 34 44 75 30 ksu_pazardjik@abv.bg

 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“ 

ksuds_tsop.sliven@abv.bg 

ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg 

ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg 

ИНТЕГРИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ДЕЦА. СИНИ СТАИ ЗА ЩАДЯЩ РАЗПИТ 

@animusassociation.org  Спешен денонощен 
телефон за връзка: 
+359 876 692280 

zonazakrila_montana@abv.bg  

zonazakrila_sh@abv.bg  

ksu_pazardjik@abv.bg  



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
 

 Стамболийски” № 48
4 Обезпечена „Синя стая” за щадящ разпит 

към център за работа с деца на улицата 
Видин
ул. "Княз Борис I" 25а

5 Обезпечена „Синя стая”  към център за 
обществена подкрепа „За да има щастие в 
детските очи”, управляван от Община 
Дупница – Подкрепа на деца, преживели 
насилие и на техните немалтретиращи 
родители. Семейно консултиране, 
психологическа и социална помощ 

Дупница
ул. „Велико Търново“ 
№ 2
 

6 Обезпечена „Синя стая” за щадящ разпит 
към център „Спешен прием” към КСУДС 
Пазарджик 

Пазарджик
бул. „Александър 
Стамболийски” 48
 

7 Обезпечена „Синя стая” към център за 
обществена подкрепа, управляван от 
Община Благоевград  
 

Благоевград
ул. „Г. Измирлиев” №1 
и ул. „Бр. 
Миладинови” № 23

8 Център за обществена подкрепа, 
управляван от Фондация „Символ на 
любовта – Дневен център за работа с деца 
с увреждания” – Рехабилитация, работа с 
психолог и/или логопед 

Гоце Делчев
ул. „Детска” № 1
 

9 Обезпечена „Синя стая”  към комплекс за 
социални услуги за деца и семейства, 
управляван от Сдружение „Институт по 
социални дейности и практики” - Видин 

Видин
ул. „Княз Борис I“ № 
25А
 

10 Обезпечена „Синя стая” за щадящ разпит 
към Център за обществена подкрепа към 
комплекс за социални услуги за деца и 
семейства, управляван от Сдружение 
„Еквилибриум”  

Русе
бул. „Липн
 

11 Синя стая към Комплекс за социални 
услуги - Пловдив 

Пловдив
ул. „Неофит Бозве

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

Стамболийски” № 48 
Видин  
ул. "Княз Борис I" 25а 

+359 94 600 606,  
+359 893328940 

sapi_vidin_ksuds@abv.bg

Дупница 
ул. „Велико Търново“ 
№ 2 

+359 701 5 04 41 cop_dupnica@abv.bg

Пазарджик 
бул. „Александър 
Стамболийски” 48 

Телефон / факс +359 
34  44 75 30;  
+359 34  44 88 65 

ksu_pazardjik@abv.bg

Благоевград 
ул. „Г. Измирлиев” №1 
и ул. „Бр. 
Миладинови” № 23 

+359 884 199 173 copblg16@gmail.com

Гоце Делчев 
ул. „Детска” № 1 

+359 75 16 11 57.  
+359 75 16 21 79 

signoflove@gocenet.net

Видин 
ул. „Княз Борис I“ № 
25А 

+359 94 60 06 06;  
+359 895 52 24 62 

sapi_vidin_ksuds@abv.
ksuds_vidin@sapibg.org

Русе 
бул. „Липник” № 14 

+359 82 813 380;  
+359 885 663 421 

ksuds@eq-bg.org 

Пловдив 
ул. „Неофит Бозвели” 

+359 32 658 150 
 

ksu_decaisemeistva@abv.bg
 

 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“ 

sapi_vidin_ksuds@abv.bg  

cop_dupnica@abv.bg  

ksu_pazardjik@abv.bg   

copblg16@gmail.com  

signoflove@gocenet.net  

sapi_vidin_ksuds@abv.bg 
ksuds_vidin@sapibg.org 

 

Уебсайт: www.eq-bg.org 
 
08:00ч.-17:00ч.  

ksu_decaisemeistva@abv.bg  



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
 

№ 384000
12 Синя стая – Смолян  Смолян

бул. „България“ № 12
13 Синя стая – Варна  Варна

"Владислав 
Варненчик" 108 (зад 
"McDrive"), ет.3.

 

1 Национално бюро за правна 
помощ 

София  
ул. "Развигор" № 1 
 

2 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Благоевград 
 

Благоевград 
ул."Полковник Димов" № 1, 
партер 
 

3 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Варна 
 

Варна  
ул.“Пирот“№ 8А
 

4 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Велико Търново 
 

Велико Търново 
ул. "Цанко Церковски" № 39, 
офис 106 
 

5 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Видин 
 

Видин  
ул.“Цар Александър II“№ 19
 

 Регионален център за Габрово  

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

№ 384000 
Смолян 
бул. „България“ № 12  

  

Варна 
"Владислав 
Варненчик" 108 (зад 
"McDrive"), ет.3. 

  

ПРАВНА ПОМОЩ 

ул. "Развигор" № 1  
 +359 2 8193200 
Факс: +359 2 8654812 

nbpp@nbpp.government.bg

 
ул."Полковник Димов" № 1, 

+359 73884494;  
+359 877874494 
 

 

ул.“Пирот“№ 8А 
+359 879838917 
 

 

Велико Търново  
ул. "Цанко Церковски" № 39, 

+359 62/ 60 30 64 
 

 

ул.“Цар Александър II“№ 19 
+359 877088522 
 

 

+359 66807327  

 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“ 

 

 

nbpp@nbpp.government.bg Национален телефон за правна 
помощ 
070018250 
работно време: от 9:00 ч. до 17:00 ч. 
 
 

 

 

 

 



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
 

консултиране към Адвокатски 
съвет - Габрово 
 

ул. Априловска 9; ет. 2
 

6 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Кърджали 
 

Кърджали 
 ул.“Отец Паисий“№
2  
 

7 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет-Плевен 
 

Плевен  
ул."Димитър 
Константинов"№25,етаж 3, 
Адвокатска стая
 

8 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Сливен 
 

Сливен  
пл. "Хаджи Димитър" № 11
 

9 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Стара Загора 
 

Стара Загора 
ул. "Кольо Ганчев" № 64
 

10 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Хасково 
 

Хасково 
 ул. Хан Кубрат 8
 

11 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Пазарджик 
 
 

Пазарджик 
ул. Цар Самуил 28
 

12 Регионален център за 
консултиране към Адвокатски 
съвет - Перник  
 

Перник  
ул. Търговска 46, ет. 3
 

13 Български Хелзински комитет София 

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

ул. Априловска 9; ет. 2  

ул.“Отец Паисий“№ 12, ет. 
  

ул."Димитър 
Константинов"№25,етаж 3, 
Адвокатска стая 

+359 64 803 321 
 

 

пл. "Хаджи Димитър" № 11 
+359 877622665 
 

 

Стара Загора  
ул. "Кольо Ганчев" № 64 

+359 878546980 
 

 

ул. Хан Кубрат 8 
  

ул. Цар Самуил 28 
  

ул. Търговска 46, ет. 3 
+359 76 602791;  
+359 76 611001 
 

 

Тел.: (+359-2) 981 refunit@bghelsinki.org 

 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“ 

 

 

 

 

 

 

 

www.bghelsinki.org 



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
 

 ул. „Узунджовска“ 1

14 Фондация за достъп до права 
 

София 
ж.к. „Дружба“ 2, бл. 3

15 Център за правна помощ „Глас в 
България“ 
 

София 
ул. „Триадица“ 5Б, ет. 2, 
офис 226 

16 Фондация за достъп до права - 
ФАР 

София 
бул. Проф. Цветан Лазаров 
130, ет.2 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ, ПРИДРУЖАВАНЕ И ПРЕВОД

1 Съвет на жените бежанки в България office@cr

2 Български червен кръст - Национален 
съвет 
 

secretariat@redcross.bg

3 Български червен кръст – София-град sofcom@redcross.bg

4 Български червен кръст - бежанско-
мигрантска служба 

  

5 Български червен кръст - София област sofreg@redcross.bg

6 Български червен кръст - Областен съвет 
Благоевград 

blagoevgrad@redcross.bg

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

ул. „Узунджовска“ 1 3318, +(359-2) 980 
2049 

ж.к. „Дружба“ 2, бл. 321 
Тел.:  +359 2 879 32 
80 

office@farbg.eu 

ул. „Триадица“ 5Б, ет. 2, 
Тел.: +359 8 94 760 
180 

voiceinbulgaria@gmail.com

бул. Проф. Цветан Лазаров 
+359 2 879 32 80 
 

office@farbg.eu  

 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ, ПРИДРУЖАВАНЕ И ПРЕВОД 

office@crw-bg.org +359 8 78 136 231;  
+359 8 78 136 321;  
+359 8 76 766 588 

secretariat@redcross.bg +359 2 81 64 700 - охрана и информация; 
+359 2963 20 00;  
+359 281 64 777 - дежурен в централния 
денонощен пост на ПСС 

sofcom@redcross.bg +359 2 81 22 822 

+359 2 816 4 821/822 

sofreg@redcross.bg +359 2 846 85 27  
факс:+359 2 944 23 58 

blagoevgrad@redcross.bg +359 73 88 50 94  
тел./факс: +359 73 88 50 93 

 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“ 

Уебсайт: www.farbg.eu 
Facebook: www.facebook.com/farbg.eu 
 

voiceinbulgaria@gmail.com Уебсайт: www.centerforlegalaid.com 

 

София  
ул. „Екзарх Йосиф“ 95 

охрана и информация;  

дежурен в централния 

София 
Бул. Джеймс Баучер 76 

София 
бул. "Джеймс Баучер" 76, ет. 3 
София 
бул."Джеймс Баучер"76 
1504 София 
бул. “Дондуков” №61 
Благоевград 
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 29, 
вх. Е 



 

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“
 

7 Български червен кръст - Областен съвет 
Бургас 

burgas@redcross.bg

8 Български червен кръст - Областен съвет 
Варна 

varna@redcross.bg

9 Български червен кръст - Областен съвет 
Велико Търново 

velikotarnovo@redcross.bg

10 Български червен кръст - Областен съвет 
Добрич 

dobrich@redcross.bg

11 Български червен кръст - Областен съвет 
Кюстендил 

kyustendil_brc@abv.bg

12 Български червен кръст - Областен съвет 
Кърджали 

kardjali@redcross.b

13 Български червен кръст - Областен съвет 
Ловеч 

lovech@redcross.bg

14 Български червен кръст - Областен съвет 
Монтана 

montana@redcross.bg

15 Български червен кръст - Областен съвет 
Пазарджик 

pazardjik@redcross.bg

16 Български червен кръст - Областен съвет 
Перник 

pernik@redcross.bg

17 Български червен кръст - Областен съвет 
Плевен 

pleven@redcross.bg

18 Български червен кръст - Областен съвет 
Пловдив 

plovdiv@redcross

19 Български червен кръст - Областен съвет 
Разград 

razgrad@redcross.bg

20 Български червен кръст - Областен съвет 
Русе 

russe@redcross.bg

21 Български червен кръст - Областен съвет 
Силистра 

silistra@redcross.bg
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burgas@redcross.bg +359 56 81 90 41;  
+359 56 81 49 05 

varna@redcross.bg +359 52 61 26 74;  
+359 52 61 44 98 

velikotarnovo@redcross.bg +349 62 62 02 33 

dobrich@redcross.bg +359 58 60 22 47  
Факс:+359 58 60 23 64 

kyustendil_brc@abv.bg Тел./Факс:+359 78 55 03 71 

kardjali@redcross.bg +359 361/61 843;  
+359 361/65 109 

lovech@redcross.bg +359 68 60 35 22 

montana@redcross.bg +359 96 30 01 16 

pazardjik@redcross.bg +359 34 44 56 50  
Факс: +359 34 44 56 11 

pernik@redcross.bg +359 76 60 89 10  
Тел./Факс: +359 76 60 26 65 

pleven@redcross.bg +359 64 80 13 24 

plovdiv@redcross.bg +359 32 62 71 63 

razgrad@redcross.bg тел./факс: +359 84 66 12 55 

russe@redcross.bg  +359 82 84 54 24 

silistra@redcross.bg +359 86 82 30 80 
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Бургас 
ж.к. “Възраждане” бл. 7, п.к. 232 
 
Варна  
ул. “Братя Шкорпил” №3 
Велико Търново 
ул. “Цар Освободител” №1 
Добрич 
ул. “Отец Паисий” №19, П.К. 121 
Кюстендил 
ул. “Стефан Караджа” №25 
Кърджали 
ул. “Отец Паисий” №8, бл. 1 
Ловеч 
ул. “Отец Паисий” №9 
Монтана 
ул. “Граф Игнатиев” № 4 
Пазарджик 
ул. “Хан Крум” №11 
Перник 
ул. “Радомир” №1 
Плевен  
ул. “Д. Константинов” № 23А 
Пловдив 
ул. „Стойчо Мушанов“ №48 
Разград  
ул. “Кракра” №14 
Русе 
ул. “Плиска” №2 
Силистра 
бул. “Македония” №131 
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22 Български червен кръст - Областен съвет 
Смолян 

smolyan@redcross.bg

23 Български червен кръст - Областен съвет 
Стара загора 

starazagora@redcross.bg

24 Български червен кръст - Областен съвет 
Търговище 

targovishte@redcross.bg

25 Български червен кръст - Областен съвет 
Хасково 

haskovo@redcross.bg

26 Български червен кръст - Областен съвет 
Шумен 

shumen@redcross.bg

27 Български червен кръст - Областен съвет 
Ямбол 

yambol@redcross.bg

 

 

ЗДРАВНИ УСЛУГИ

1 Национален център по 
обществено здраве и 
анализи към Министерство 
на здравеопазването 
 
 
 

София 
Бул. Акад. Иван Евст
Гешов 15  

2 Национален център по 
заразни и паразитни 
болести 

София  
бул. Янко Сакъзов 26
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smolyan@redcross.bg +359 301 63 297 

starazagora@redcross.bg +359 42 625 209 

targovishte@redcross.bg +359 601 6 22 50 

haskovo@redcross.bg  +359 38 66 54 83;  
тел./факс:+359 38 62 44 93; 

shumen@redcross.bg  +359 54 87 73 36  
Факс:+359 54 87 20 03 

yambol@redcross.bg  +359 46 66 44 24  
+359 889 79 79 27;  
+359 885 80 81 27 

ЗДРАВНИ УСЛУГИ. СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

Бул. Акад. Иван Евст. 
+359 2 8056444 
Факс: +359 2 9541211 
 

https://ncpha.govern
ment.bg 
 

 

бул. Янко Сакъзов 26 
+359 2 9446999 
Директор: 
+359 2 9442875,  
Факс: +359 2 9433075 
 

 НЦЗПБ 
Адрес:
София 1233
бул. Ген. Столетов 44А
Номератор:
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Смолян 
бул. “България” № 24А 
Стара Загора 
бул. “Руски” №54 
Търговище 
ул. “30-ти януари” №3 
Хасково 
 ул. “Иларион Макариополски” 
№2 
Шумен 
ул. “Цар Освободител” №143 
Ямбол 
ул. “Димитър Благоев” №1, п.к. 
153 

СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ 

НЦЗПБ - сграда „Вирусология“ 
Адрес: 
София 1233 
бул. Ген. Столетов 44А 
Номератор: 
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3 Българска Асоциация за 
семейно планиране 

София 
бул. "Дондуков" № 67
 

4 Българска Асоциация за 
семейно планиране 

Стара Загора 
ул. "Армейска" № 11, 
Медицински 
факултет, Катедра 
"Социална медицина 
и обществено здраве"
 

5 Българска Асоциация за 
семейно планиране 

Русе 
ул. "Незавмисимост" 
№ 2, ДКЦ 1, ет. 3, к
309 
 

6 Българска Асоциация за 
семейно планиране 

Плевен 
бул. "Русе" № 1, ет. 4, 
к-т 2 
 

7 Фондация „И” 
  
 
 

 

8 Фондация "Здравни София  

   

“Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо жените и децата бежанци и мигранти в България“

02 9312322 (24); 02 9310713; 02 8220150
 

бул. "Дондуков" № 67 
+359 2 943 30 52 
факс:+359 2 943 46 77 
 

bfpa@safesex.bg 
 

 

ул. "Армейска" № 11, 

факултет, Катедра 
"Социална медицина 
и обществено здраве" 

+359 898 259 906   

ул. "Незавмисимост" 
№ 2, ДКЦ 1, ет. 3, к-т 

  
+359 82 834 045  
   
+359 886 211 502 
 

  

бул. "Русе" № 1, ет. 4, 
+359 889 321 343 
+359 884 140 517  
 

  

+359 89 6024758 – д-р Даниела 
Йорданова - председател на 
фондация „И” 
  
+359 89 4314180 – консултативен 
кабинет за хора, живеещи с ХИВ, 
фондация „И”, гр. Варна 
  
+359 87 8244311 – консултативен 
кабинет за хора, живеещи с ХИВ, 
фондация „И”, гр. София 
 

i-
Foundation@aidsbg.i
nfo  
  
i-
Foundation.sofia@ai
dsbg.in  
 

В подкрепа на хората, живеещи с ХИВ в 
България чрез застъпнически действия и 
предоставяне на услуги. Фондацията 
поддържа
градовете София и Варна.

тел./факс: +359 2 981 68 66 info@emhpf.org - 
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02 9312322 (24); 02 9310713; 02 8220150 

В подкрепа на хората, живеещи с ХИВ в 
България чрез застъпнически действия и 
предоставяне на услуги. Фондацията 

ддържа консултативни кабинети в 
градовете София и Варна. 

 Проучване на здравното състояние на 
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Проблеми на 
Малцинствата" (ФЗПМ) 
 
  

ул. "Ал. 
Стамболийски" № 81, 
Вх.В 
 

9 Сдружение „Здраве без 
граници“ 
 

София  
жк. Христо 
Смирненски, бл. 13
ет. 10 
 

1
0 

Сдружение „Хепактив” 
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ул. "Ал. 
Стамболийски" № 81, 

- 
- 

- 

- 

жк. Христо 
Смирненски, бл. 13, 

 info@hwb-bg.info Бързи
консултирани при необходимост, за:

 
Социална по
 

+359 988 722 988 office@hepactive.org  
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ромите и други малцинствени групи в 
България 

 Здравно образование 
 Профилактика на тежко 

инвалидизиращи заболявания сред 
високо-рискови малцинствени групи  

 Осигуряване на психологично 
подпомагане, социална адаптация и 
равен достъп на хронично-болни и 
инвалиди от ромските общности до 
здравните и социалните служби 

 Въвеждане на система от роми 
медиатори – модел за подобряване на 
достъпа на ромите до здравните и 
социални служби 

Бързи тестове, както и да бъдете 
консултирани при необходимост, за: 

 ХИВ 
 хепатит B 
 хепатит C 
 сифилис 
 гонорея 
 трихомоноза 
 кандидози 
 хламидия 
 бактериални инфекции и др. 

Социална подкрепа 

 скринингови акции и кампании, 
бързо безплатно изследване за 
хепатит В и С. 

 предоставяме актуална медицинска 
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1
1 

Център за сексуално 
здраве – Благоевград 

 

1
2 

CheckPoint Sofia – Център 
за сексуално здраве  

 ул. Цар Самуил 
111, 1000 София 
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+359 (0)878 35 75 71 center.blg@hwb-
bg.info 

 

+359 (0)2 952 33 99  info@checkpointsofi
a.info 

Работно време
Понеделник, сряда, петък:
10.00
12.30 
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информация.  
 поддържаме онлайн форум 
 сайт с вдъхновяващи истории на 

пациенти, преживели хепатит В и С.  
 консултант по вирусен хепатит  
 индивидуални консултации, 

насочени към емоционалното 
справяне с диагнозата "хепатит'' 

 активна защита правата на 
пациента 

Работно време 
Понеделник, сряда, петък: 
10.00-12.00 ч. 
12.30 – 18.00 ч. 


