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Държавна агенция 
„Национална сигурност“ 
www.dans.bg  

 София 1407, бул. „Черни връх” № 45 
 +359 2 814 70 95 
 +359 2 963 21 88 
 dans@dans.bg 

 

Функции и правомощия 

Агенцията работи срещу класическите разузнавателни и нетрадиционните заплахи и рискове, осигурява за 
висшите органи на държавната власт информация, необходима при вземането на управленски решения в 
сферата на националната сигурност. Задачите, които решава Агенцията, са свързани с разкриване, 
предотвратяване, пресичане и неутрализиране на: 

 опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията; 

 противоконституционна дейност; 

 прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел; 

 опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата; 

 организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури; 

 корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор; 

 трафик на хора; 

 дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки 
организации; 

 миграционни процеси. 

Правна уредба 

 Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“ 

 Закон за борба с трафика на хора 

 Правилник за прилагане на Закона Държавна агенция „Национална сигурност“ 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Разкриване, предотвратяване, пресичане и 
неутрализиране на трафик на хора 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

Специализирани дирекции  

 

 Партньорство и сътрудничество 

 Народно събрание, Президент на Република 
България, Министерски съвет и министерства, 
Органи на съдебната власт, Други държавни 
органи и организации, Органи на местното 
самоуправление и местната администрация 

 

Лица за контакт 
 +359 2 814 70 95 
 dans@dans.bg 

 

http://www.dans.bg/
mailto:dans@dans.bg
http://lex.bg/laws/ldoc/2135574489
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467374
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135579929
mailto:dans@dans.bg


Министерство на 
външните работи  
http://www.mfa.bg 

 София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2 
 +359 2 948 2999 
 +359 2  971 3620 

 

 

Функции и правомощия 

 Министерството на външните работи: ръководи, координира и контролира осъществяването на 
държавната политика на Република България в отношенията й с други държави, като осигурява 
поддържането и развитието на външнополитическия диалог, политиката на сигурност и 
двустранното, регионалното и многостранното сътрудничеството 

 поддържа и развива дипломатическите и консулските отношения на Република България с други 
държави 

осъществява представителството на Република България в 

 международните междуправителствени организации, в които тя членува или се ползва с определен 
статут 

Правна уредба 

 Закон за дипломатическата служба 

 Закон за борба с трафика на хора 

 Устройствен правилник на Министерство на вътрешните работи  

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

 Дипломатическите и консулските 
представителства на Република България в 
чужбина оказват помощ и съдействие на 
българските граждани, жертви на трафика на 
хора, за завръщането им в страната. 

 Консулските служби при посолствата на 
Република България в чужбина съдействат за 
бързото и своевременно издаване на 
документи за самоличност на български 
граждани, станали жертва на трафика на хора. 

 Дипломатическите и консулските 
представителства на Република България 
разпространяват до заинтересуваните лица и 
рискови групи информационни материали за 
правата на жертвите на трафика на хора. 

 Дипломатическите и консулските 
представителства на Република България 
предоставят информация на органите на 
съответната чужда държава за българското 
законодателство в областта на борбата с 
трафика на хора. 

 

 Териториални подразделения 

 81 дипломатически представителства 
(посолства, постоянни представителства и 
дипломатически бюра) в чужбина 

 15 генерални консулства и една консулска 
канцелария в чужбина 

 71 почетни консули в чужбина 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Дипломатически и консулски представителства 

 Дирекция „Консулски отношения” 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на вътрешните работи, 
Националната комисия за борба с трафика на 
хора 

 Фондация „Асоциация Анимус“, 
Международен център за развитие на 
миграционни политики (ICMPD), Фондация 
„Български център за джендър изследвания“ 
(БЦДИ), Български хелзинкски комитет 

 

Лица за контакт 

 +359 2 948 2999 

http://www.mfa.bg/
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135565718
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467374
http://www.mfa.bg/uploads/files/Documents/Normativni/20130918_UPMFA.pdf


 

Министерство на 
вътрешните работи  
www.mvr.bg  

 София 1000, ул. „6 септември” № 29 
 02 / 982 50 00 
 +35929823775 

 press@mvr.bg 

 

Функции и правомощия 

Основните дейности на МВР са:  

 събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически насоки, 
свързани с националната сигурност; 

 предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република 
България; 

 противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по 
предвидения със закон ред; 

 превантивна дейност; 

 опазване на обществения ред; 

 осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и 

наблюдение; 

 охрана на стратегически и особено важни обекти, определени с акт на Министерския съвет; 

 предотвратяване на терористични действия; 

 съдействие за бързото и своевременно издаване на документи за самоличност на български 
граждани, станали жертва на трафика на хора. 

Правна уредба 

 Закон за МВР 

 Наказателно-процесуален кодекс 

 Закон за борба с трафика на хора 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Осъществява разследване на престъплението 
трафик на хора 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Групи „Престъпления против личността” 

 Териториални подразделения 

 Областни дирекции на МВР 

Партньорство и сътрудничество 

 Национална комисия за борба с трафика на 
хора, Държавна агенция „Национална 
сигурност”, Прокуратура на Република 
България 

 

Лица за контакт 

Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” 
 02/9877967  

 pk_spvo@mvr.bg, spvo@mvr.bg     

http://www.mvr.bg/
mailto:migration@mvr.bg
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/5BAD9705-D9CE-46E5-A4D6-75786F10093F/0/ZMVR_DV_br53_2014g.pdf
http://lex.bg/laws/ldoc/2135512224
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467374
mailto:pk_spvo@mvr.bg
mailto:spvo@mvr.bg


Министерство на 
здравеопазването  
http://www.mh.government.bg/ 

 София 1000, пл. „Св. Неделя“ 5 
 +359 2 930 1119 

 

Правна уредба 

 Закон за здравното осигуряване 

 Закон за здравето 

 Закон за борба с трафика на хора 

 Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Осигурява за жертвите на трафик чрез центровете 
за спешна медицинска помощ и звената за спешна 
медицина, медицинска помощ при спешни 
състояния и медицинско обслужване съобразно 
Закона за здравното осигуряване и Закона за 
здравето 

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Центрове за спешна медицинска помощ и звена за 
спешна медицина  

 

Партньорство и сътрудничество 

 Национална комисия за борба с трафика на 
хора 

 Министерство на вътрешните работи 

 

Лица за контакт 

 +359 2 930 1119 

 

http://www.mh.government.bg/
http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800
http://www.lex.bg/laws/ldoc%20/2135489147
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467374
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135649925


 

Министерство на 
образованието  
www.mon.bg 

 София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2A 
 02 921 77 99 
 02 988 24 85 

 press_mon@mon.bg 

 

Функции и правомощия 

МОН: 

 Провежда държавната политика и разработва стратегия за развитие на образованието и науката; 

 Провежда държавната инвестиционна политика в областта на образованието и науката  

Правна уредба 

 Закон за народната просвета 

 Закон за висшето образование 

 Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 

 Закон за професионалното образование и обучение  

 Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

На децата - жертва на трафика на хора и на децата 
на жертвите на трафик на хора, осигурява 
обучение в държавните или общинските училища в 
страната при условията и по реда на Закона за 
народната просвета. 
 

Звена, които се занимават с уязвими групи 

 Дирекция „Достъп до образование и подкрепа 
на развитието” 

 Отдел „Подкрепа на развитието. Специални 
училища. Интеграция” 

 Териториални подразделения 

 Регионални инспекторати по образование 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Държавна агенция за закрила на детето, 
Национална комисия за борба с трафика на 
хора 

 Български червен кръст, Фондация „Модерно 
образование и наука”, Център „Амалипе“ 

 

Лица за контакт 

Грета Ганчева, началник на отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция” 

 02 921 77 99 

 g.gancheva@mon.bg 

 

www.mon.bg
mailto:press_mon@mon.bg
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2132585473
http://lex.bg/laws/ldoc/2133647361
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673411
http://lex.bg/laws/ldoc/2134673921
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135663265
mailto:g.gancheva@mon.bg


 
 

Национална комисия за 
борба с трафика на 
хора 
www.antitraffic.government.bg 

 София 1797 , бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А 
 02 / 807 80 50 
 02 / 807 80 59  

 

 

Функции и правомощия 

Националната комисия: 

 организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по 
прилагането на Закона за борба с трафика на хора; 

 определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на 
противодействието на трафика на хора; 

 ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерския съвет Национална програма за 
предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му; 

 създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с 
трафика на хора; 

 участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на 
хора; 

 организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от 
рисковите групи на трафика на хора; 

 разработва програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с 
предотвратяването и противодействието на трафика на хора; 

 ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора и центровете за 
закрила и помощ на жертвите на трафика на хора; 

 регистрира физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на 
жертвите на трафика на хора.  

Правна уредба 

 Закон за борба с трафик на хора 

 Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора 

 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467374
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135480535


Основни функции, свързани с уязвими групи 

В състава на Комисията влизат представители на 
Министерството на вътрешните работи, 
Министерството на труда и социалната политика, 
Министерството на здравеопазването, Върховния 
касационен съд, Държавната агенция „Национална 
сигурност“, Националната следствена служба, 
Прокуратурата на РБ, Министерството на 
образованието и науката, Министерство на 
правосъдието, Държавна агенция за закрила на 
детето, а в местните комисии има представители и 
на общините, областни дирекции на 
Министерството на вътрешните работи, както и на 
НПО  

 организира и координира взаимодействието 
между отделните ведомства и организации по 
прилагането на Закона за борба с трафика на 
хора; 

 определя и ръководи прилагането на 
националната политика и стратегия в областта 
на противодействието на трафика на хора; 

 ежегодно разработва и представя за 
утвърждаване от Министерския съвет 
Национална програма за предотвратяване и 
противодействие на трафика на хора и 
закрила на жертвите му. 

 Териториални подразделения 

Местни комисии за борба с трафика на хора в 
Бургас, Варна, Благоевград, Монтана, Пазарджик, 
Пловдив, Русе, Сливен и Велико Търново. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Международна организация по миграция 
(IOM);  

 Върховен комисариат за бежанците на ООН 
(UNHCR); 

 Фондация „Асоциация Анимус“ и Ла Страда – 
България; Международен център за развитие 
на миграционни политики (ICMPD); Фондация 
„Български център за джендър изследвания“ 
(БЦНП); Български хелзинкски комитет; 
Фондация „S.O.S. – семейства в риск“ – Варна; 
Фондация „Здраве и социално развитие“; 
Фондация „Център Надя“; Сдружение „Център 
отворена врата“ – Плевен; Национално 
сдружение на общините, Сдружение 
„Равновесие“ в гр. Бургас, Ноу-хау център за 
алтернативни грижи за деца, Нов български 
университет. 

 

Лица за контакт 

Антоанета Василева, секретар на НКБТХ 

 02 / 807 80 50 

 office@antitraffic.government.bg 

 



 

Районни и окръжни 
съдилища, 
Специализиран 
наказателен съд 
Списък на всички съдилища в България - 
http://www.vss.justice.bg/bg/srvpages/ssyst-data/use-data-show-
all.php?sender=005  

 

 

Функции и правомощия 

Съдилищата осъществяват правораздаване, както и контрол за законност на актове и действия на 
административните органи.  

Правна уредба 

 Конституция на Република България  

 Наказателен кодекс  

 Наказателно-процесуален кодекс  

 Закон за съдебната власт 

 

Основни функции, свързани с уязвими групи 

Районните и окръжните съдилища осъществяват 
правораздаването по дела за трафик на хора като 
първа и втора инстанция. Някои състави на трафик 
на хора са подсъдни на Специализирания 
наказателен съд.   

 Звена, които се занимават с уязвими групи 

Наказателни състави 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на вътрешните работи, 
Държавна агенция „Национална сигурност“; 

 Юридически лица, които подпомагат 
пострадали от трафик на хора. 

 

Лица за контакт 

Списък на съдиите и съдебните служители за връзки с обществеността се намира на  

 http://vss.justice.bg/bg/press/pr/sud.html  

 

http://www.vss.justice.bg/bg/srvpages/ssyst-data/use-data-show-all.php?sender=005
http://www.vss.justice.bg/bg/srvpages/ssyst-data/use-data-show-all.php?sender=005
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/521957377
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660
http://vss.justice.bg/bg/press/pr/sud.html


 

 Бургас 8000, ул. „Шейново” 102а 
 056/81 56 18, 056/83 66 67 
 demetra@unacs.bg 

Асоциация „Деметра“  
www.demetra-bg.org 

 

Мисия и цели 

Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, 
образование; Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Работи за приобщаване 
към обществото на младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение; Подпомагане процеса на 
интеграция на малцинствени общности в българското общество; Елиминиране на насилието, основано на 
пола – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на 
джендър стереотипите в обществото. 

 

Структура и екип 

Асоциацията се ръководи от Общо събрание и 
председател. Към специализираните звена на 
организацията спадат Кризисният център за деца и 
лица жертви на насилие и трафик и Центърът за 
превенция на насилието и престъпността. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Към Асоциацията функционира Кризисният център 
за деца и лица жертви на насилие и трафик. 

Основни услуги, които организацията предоставя 

В рамките на Кризисния център се предоставят 
следните услуги: 

 Осигуряване на основни жизнени потребности 
– на потребителите на КЦ е осигурена среда на 
живот в условията на сигурност и зачитане на 
достойнството им, храна, настаняване, 
отопление; 

 Психологическо подкрепа; 

 Организация на свободното време 

 Образование. 

Партньорство и сътрудничество 

 Община Бургас, Областна дирекция на МВР, 
Бургас, Община Созопол 

 Асоциация „Родители”, Национална мрежа за 
децата.  

 Избрани проекти 

 „Насърчаване на доброволческите дейности и 
инициативи по проблемите на човешките 
права, дискриминацията, ксенофобията и речта 
на омразата сред младите хора на възраст 13-
18 години“ финансиран в рамките на 
Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г., 2013 
- 2014 г. 

 „Умения за успешна социална интеграция след 
институционална грижа”, януари – декември 
2012 г., , финансиран от фондация „Оук“, 
Швейцария и Velux FND 

 „Повишаване капацитета на граничните 
общини с цел предоставяне на социални услуги 
и прилагане на европейски политики в 
социалната сфера”, 01.07.2011 до 15.04.2013 г., 
финансиран от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството по програма IPA 
Cross-Border Program. 

 „Утвърждаване и разпространяване на добри 
практики за защита и рехабилитация на жертви 
на домашно насилие и специализирани 
програми за извършители, чрез ефективно 
консултиране и междуинституционален 
обмен”, декември 2012 – декември 2013 г., 
финансиран от Министерство на правосъдието. 

 

 

Лица за контакт 
Искра Делчева, директор на Кризисен център 

  056/81 56 18 
 demetra@unacs.bg 

 

mailto:demetra@unacs.bg
www.demetra-bg.org
demetra@unacs.bg


 Търговище 7700, ул. Пирин 12, ап.19 
 0601/ 6 28 89 
 naia_s@abv.bg Асоциация „НАЯ“   
 

Мисия и цели 

Оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане 
на равнопоставеност. 

 

Структура и екип 

Психолог, клиничен социален работник, адвокат, 
социален работник, педагог, счетоводител, 
дежурен на гореща телефонна линия. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Емоционална подкрепа за жени и деца, жертви 
на домашно насилие, сексуално насилие и 
трафик; 

 Психологическо консултиране; 

 Психотерапия; 

 Юридическо консултиране; 

 Социално консултиране; 

 Съдействие при контакти с институции; 

 Партниране при решаване на социални 
проблеми; 

 Открита телефонна линия за жени и деца, 
свидетели и жертви на домашно насилие, 
сексуално насилие и трафик; 

 Услуги за лица, жертви на трафик на хора; 

 Социална рехабилитация и интеграция на деца 
с увреждания; 

 Консултиране на семействата на децата с 
увреждания и училищната им среда. 

 

 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

 Жилище: кризисно настаняване (до 3 месеца) – 
чрез връзка с партньори 

 Психологическо консултиране и психотерапия 

 Социално консултиране за овладяване на 
социални умения 

 Социално застъпничество пред институции и 
организации; придружаване до институции и 
организации 

 Правна помощ чрез консултации с юрист и 
процесуално представителство по ЗЗДН 

Избрани проекти 

 „Достойнство - живот без насилие”, 
финансиран от Програмата за подкрепа на НПО 
по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 

 „Интегрирана подкрепа за деца, жертви на 
домашно насилие”, 01.11.2009 – 31.10.2010 г., 
финансиран от ФМ на ЕИП 

 „Консултативен център за подкрепа на жертви 
на домашно насилие”, финансиран от 
Фондация „Оук”, Швейцария за периода 
01.01.2010 – 31.08.2010 г. 

Партньорство и сътрудничество 

 Фондация „Оук“, Национална мрежа за децата, 
Фондация „П.У.Л.С”, Фондация „S.O.S. 
Семейства в риск”,  Асоциация „Деметра”, 
Затвор – София. 

 Община Търговище, отдел “Закрила на детето“, 
МВР. 

 

Лица за контакт 
 0601/ 6 28 89 
 naia_s@abv.bg 

mailto:naia_s@abv.bg
mailto:naia_s@abv.bg


 

 Силистра, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 51 
 086 821 495, 086 820 487 
 ceta@mail.bg 

Женско сдружение 
„Екатерина 

Каравелова“   
www.ekaravelova.net1.cc 

 

Мисия и цели 

Да стимулира гражданската активност на съвременната българка в регион Силистра; да развива 
гражданските и социални права на жените и правото на професионална кариера; да способства за 
преодоляване на последиците от преживяно насилие с цел подобряване на психичното здраве на 
българката; да разработва програми и проекти за изследване и решаване на демографски, екологични и 
социални проблеми на жените в област Силистра; да извършва експертна дейност, свързана с проблемите 
на жените в област Силистра; да извършва и други дейности, съдействащи за развитието на гражданското 
общество.  

 

Структура и екип 

Сдружението се управлява от три основни органа: 
Общо събрание, Управителен съвет и Контролен 
съвет. Общото събрание заседава редовно най - 
малко един път на три месеца. Негови членове са 
всички членове на организацията. Към кризисния 
център работят психотерапевт, юрист, социален и 
здравен работник. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Към Сдружението функционират:  

 Кризисен център за  жени и деца, жертва на 
домашно насилие и трафик; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за консултиране и превенция на 
домашно насилие. 

 

 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

В рамките на кризисния център за жени и деца се 
предоставят следните услуги: 

 Осигуряване на 24 часова защитена среда; 

 Осигуряване на временен подслон; 

 Психосоциална помощ; 

 Юридическо консултиране; 

 Социално подпомагане и посредничество. 

Избрани проекти 

 „Разширяване и надграждане дейността на 
Център за консултиране и превенция на 
домашно насилие” на територията на област 
Силистра. 

Партньорство и сътрудничество  

 Община Силистра, Отдел за закрила на детето 
към Дирекция „Социално подпомагане“, РДВР, 

представители на съдебната власт; 

 Алианс за защита от насилие основано на пола.  

 

Лица за контакт 

Христина Георгиева, председател  

 086 821 495 

 ceta@mail.bg 

 

mailto:ceta@mail.bg
www.ekaravelova.net1.cc
mailto:ceta@mail.bg


 София 1220, ж.к. Надежда №2, ул. „Свободна“ №30 
 0700 1 95 59, 02/ 936 00 11, 936 05 35 
 alliance@acybg.org 

Сдружение  
„Деца и юноши“  

www.acybg.org 

 

Мисия и цели 

Целта на Сдружението е да защитава основните права на децата в съответствие с Конвенцията на ООН за 
правата на детето и българския Закон за закрила на детето. 

 

Структура и екип 

Сдружението се управлява от Управителен съвет, а 
екипът е съставен от психолози, социални 
работници, педагози, външни консултанти и 
доброволци. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

Към сдружението функционират:  

 „Център 16+”; 

 Кризисен център „Вяра, Надежда, Любов”;  

 Център за работа с деца на улицата „Вяра, 
Надежда, Любов”; 

 Център за обществена подкрепа. 

Избрани проекти  

 „Образование за знание и позитивна 
промяна“, финансиран от Тръст за социална 
алтернатива, 1 октомври 2013г. - 30 септември 
2014 г. 

 „Мобилна социална работа с деца и семейства 
в уязвимо положение и живеещи в риск на 
територията град София“, с финансовата 
подкрепа на Столична община, април – 
декември 2013 г.  

 Проект Програма превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН с финансовата подкрепа на 
Министерство на здравеопазването, декември 
2010 г.  – декември 2014 г. 

 „Деца и родители заедно“, с подкрепата на 
фондация Лале и фондация „Оук”, февруари 
2014 г.  – март 2016 г. 

Партньорство и сътрудничество  

В сдружението членуват Фондация „Общности 
2002“, Българският червен кръст, Фондация 
„Свободна и демократична България“. 

 Община София, МТСП, Министерство на 

 Основни услуги, които организация предоставя 

Дневен център за деца, юноши и млади хора „16+” 

е място за прилагане на модел за работа с млади 
хора в неравностойно положение и такива, 
водещи уличен начин на живот. В рамките на тази 
услуга се реализират: Социално-психологическа 
работа; Работа на „терен”; Юридическа клиника и 
административни услуги; Медицински услуги; 
Осигуряване на храна; Обучение в социални 
умения; Придобиване на професия – 
професионални курсове; Ателиета за развиване на 
умения; Работа със семейства; Работа с 
институциите. 

В рамките на услугата Център за работа с деца на 
улицата „Вяра, Надежда и Любов” се реализират: 
Мобилна социална работа; Обучителни програми; 
Интерактивни занимания; Здравна помощ; 
Психологическа помощ; Работа със семействата; 
Административни услуги. 

Кризисният център за деца пострадали от насилие 
е социална услуга от резидентен тип и 
представлява комплекс от услуги за деца, 
пострадали от различни форми на насилие 
/физическо, психическо, сексуално, неглижиране, 
трафик или друга форма на експлоатация/ в 
семейството или извън семейната среда. 

В рамките на услугата Център за обществена 
подкрепа за деца и семейства в риск се 
реализират: Откриване и опознаване на 
потребностите на децата в риск и техните 
семейства; Превенция на отклоняващо се 
поведение при децата и работа с деца с 
отклоняващо се поведение; Семейно консултиране 
и подкрепа; Превенция на насилието; Група за 
самопомощ на млади майки и бременни жени; 
Семейно планиране; Обучение в умения за 
самостоятелен живот и социална интеграция; 
Придружаване на деца в училище.  

mailto:alliance@acybg.org
www.acybg.org


здравеопазването.  

 

Лица за контакт  

Ивайло Йосифов, директор на Кризисен център 

 0700 1 95 59 

 alliance@acybg.org 

 

 
 

mailto:alliance@acybg.org


 

 Стара Загора ул. "Патриарх Евтимий" № 57  
      (южен вход от ул. "Братя Жекови") 
 042/621 083 
 office@samaritans.bg  

Сдружение 
„Самаряни“  

www.samaritans.bg 

 

Мисия и цели 

Да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в 
неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и 
общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които са основани на реални 
потребности; съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни 
ситуации; подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие; повишават или 
възстановяват социални функции. 

 

Структура и екип  

Сдружението се управлява от Управителен съвет и 
Общо събрание, а дейностите му се ръководят от 
изпълнителен директор. Дейността на 
организацията е структурирана на програмен 
принцип. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Към Сдружението се реализират следните 
дейности: 

 Център за обществена подкрепа; 

 Кризисен център „Самарянска Къща“; 

 Приемна грижа; 

 Звено „Майка и бебе“; 

 Наблюдавано жилище; 

 Звено за ранна психосоциална интервенция. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя  

Към сдружението функционира Кризисен център 
„Самарянска Къща“. Социалните услуги в Центъра 
са насочени към задоволяване на ежедневните 
потребности на клиентите, осигурява се социално-
психологическа подкрепа за възстановяване и 
интеграция. 

 Избрани проекти 

 „ДОБРОволно за кауза“, финансиран по 
Програма за подкрепа на НПО в България по 
финансовия механизъм на ЕИП 2009 - 2014 г. , 
2014 г. 

 „Подкрепа за деца и жени, жертви на 
насилие“, април 2010 – май 2010 г., 
финансиран от Община Стара Загора. 

 „Граждани срещу насилието”, декември 2009 - 
март 2010 г., финансиран от Посолство на 
кралство Нидерландия. 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Фондация „Подслон за човечеството”, 
Български Червен кръст, УНИЦЕФ България, 
Национална мрежа за децата  

 Затвор – София, Община Стара Загора, 
Областна администрация Стара Загора, 
Регионален исторически музей Стара Загора 

 

Лица за контакт 

Илина Терзиева, ръководител Кризисен център 
 042/641 111 

mailto:office@samaritans.bg
www.samaritans.bg


 

 Варна 9002, ул. „Синчец” №21 
 052/609 677, 052/613 830 
 sos@mail.bg; sos@ssi.bg 

Фондация  
„SOS – семейства в 

риск“  
www.sos-varna.org 

 

Мисия и цели 

Мисията на Фондация „SOS-семейства в риск” е подобряване качеството на живот и повишаване на 
гражданската чувствителност, отговорност и ангажираност към деца, семейства и групи в риск или 
потенциален риск от негативни социални явления.  

Цели: да съдейства на обществото и държавата в осигуряването на равни възможности на гражданите за 
пълноценно участие във всички сфери на обществения живот; да подкрепя процесите на борба и 
превенция на явления, нарушаващи правата на човека и/или оказващи негативно въздействие на 
физиологичното и/или психично здраве и социално функциониране на личността; да създава условия за 
обучение и прилагане на професионална консултативна дейност в съответствие с установените 
международни стандарт. 

 

Структура и екип 

Във Фондацията работят 10 социални работници, 3 
психолози, 2 юристи, 2 здравни работници и 1 
педагог. 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

 Програма „Възстановяване и защита”  включва: 

Телефонно кризисно консултиране; 
Психологическо консултиране; Психотерапия; 
Фамилна терапия; Групи за взаимопомощ от жени, 
преживели домашно насилие; Информационно-
разяснителни консултации по Закон за защита от 
домашното насилие (ЗЗДН); Помощ при 
изготвянето на молби по ЗЗДН; Издаване на 
удостоверение за ползвани социални услуги;  
Изготвяне на психологическо становище, във 
връзка със защита по ЗЗДН; Представителство във 
Варненския районен съд; Юридически 
консултации по ЗЗДН, Закона за закрила на детето, 
граждански и наказателни производства; 
Социално застъпничество; Насочване към 
институции, доставчици на социални услуги, 
правозащитни организации и др.; Хуманитарна 
помощ; 

 Програма „Превенция” включва: 

Превантивно-обучителна програма, съдържаща 

 Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Към Фондацията функционират:  

 Център за социална рехабилитация и 
интеграция;  

 Кризисен център.  

Фондацията предоставя и услугата „Семейна 
медиация“. 

 

Избрани проекти  

 „Закрила и грижа за деца в риск и техните 
семейства чрез предоставяне на алтернативни 
социални услуги 2008-2009”, финансиран по 
програма „ФАР” 

 „Превенция на ХИВ сред проституиращи лица- 
2009“, финансиран по Глобален фонд за борба 
срещу СПИН, туберкулоза и малария 

 „Ту майндс“ (Two minds) 

 

Партньорство и сътрудничество 

 Национална комисия за борба с трафика на 
хора, Местна комисия за борба с трафика на 
хора - Варна, Варненски окръжен съд, 
Варненски районен съд, Регионална дирекция 
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модули за превенция на насилие, трафик, 
дискриминация и др.; Програма за овластяване, 
съдържаща модули за социални умения, човешки 
права и др.; Обучения за професионалисти от 
помагащите професии, полицейски служители, 
съдии и др.; Кампании сред широката 
общественост; Изследователска и издателска 

дейност. 

 

„Социално подпомагане” – Варна, Община 
Варна, Областна дирекция на МВР – Варна, 
Регионална здравна инспекция – Варна, 
Регионален инспекторат по образование- 
Варна, Бюро по труда; 

 Алианс за защита срещу домашното насилие, 
Фондация „Вяра, надежда, любов” Варна, 
Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства - Варна, Асоциация „Деметра” – 
Бургас. 

 

Лица за контакт 

Анна Николова 

 052/ 609 677 

 sos@mail.bg; sos@ssi.bg  
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 Пазарджик 4400,  
бул. „Александър Стамболийски“ 8 П.К. 140 
 034 44 23 89; 034 44 23 98  
 office@iga-bg.org 

Фонд за превенция на 
престъпността – ИГА  

www.iga-bg.org 

 

Мисия и цели 

Фонд за превенция на престъпността фонд-ИГА e независима професионална организация, която инициира 
гражданската активност и работи за намаляване на престъпността. 

 

Структура и екип 

Организацията се управлява от Управителен съвет, 
а екипът се състои от психолози, социални 
работници, филолози и икономисти. 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Разработва и внедрява експериментални 
програми и модели; 

 Развива обучителни, консултантски, 
информационно-образователни и издателски 
дейности; 

 Подобрява диалога и 
междуинституционалните връзки; 

 Извършва наблюдение над институциите, 
работещи по проблемите на престъпността; 

 Провежда застъпнически кампании в полза на 
целевите групи; 

 Предоставя социални услуги на 
правонарушители; 

 Изгражда национални и международни 
партньорства. 

Избрани проекти  

 „Социално включване на правонарушители 
чрез иновативни модели на социални 
предприятия” по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 

 „RATES – Система за оценка на риска, 
рехабилитация и оценка на ефективността в 
работата със сексуални правонарушители“, 
финансиран от Фондация "Оук" - Швейцария 

 „Предоставяне на услуги и подкрепа в областта 
на превенцията и защитата от домашно 
насилие”, 2013 г., финансирано от 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

Към организацията функционира Кризисен център 
за лица и деца, пострадали от насилие и жертва на 
трафик, в рамките на който се предоставят 
следните услуги: 

 Социално-правни консултации; 

 Психологическа и здравна подкрепа; 

 Посредничество с институции и социални 
системи; 

 Семейни консултации; 

 Обучения за придобиване на базови 
поведенчески умения; 

 Програми за образование и професионално 
обучение и ориентиране; 

 Изготвяне и осъществяване на индивидуални 
подкрепящи програми и програми за социално 
включване. 

 
Центърът за социална рехабилитация и интеграция 
на деца от рискови групи - град Пловдив 
/ЦСРИДРГ/ е пилотен модел за работа с малолетни 
и непълнолетни извършители на 
противообществени прояви и правонарушения и 
техните семейства. 

Наблюдавано жилище - град Пловдив е форма на 
социални услуги за оказване на подкрепа и 
консултиране на лица, навършили 18 години, 
които напускат специализирана институция и им 
предстои да водят независим начин на живот. 

Център за социална рехабилитация и интеграция 
за правонарушители предлага следните услуги: 
социално консултиране и посредничество; здравно 
консултиране и посредничество; мотивиране и 

mailto:office@iga-bg.org
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Министерство на правосъдието съгласно 
Закона за защита от домашното насилие 

Партньорство и сътрудничество 

 Министерство на правосъдието и Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията”, 
Министерство на труда и социалната политика, 
Централна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, Общини София, Пловдив, 
Пазарджик, Пещера, Белово, Септември, 
Велинград и Батак, Окръжен съд – Пазарджик, 
Благоевград, Плевен и Районен съд – Пловдив 

 Български хелзинкски комитет, Британски 
съвет, София, Институт „Отворено общество“, 
Фондация „Център за изкуства Сорос“. 

съдействие за продължаване на образованието и 
обучение за професионална квалификация; 
трудово консултиране и посредничество; правно 
консултиране; психологическо консултиране - 
индивидуално, групово и фамилно; трудотерапия; 
групови когнитивно-поведенчески програми, 
програми за професионално ориентиране и 
трудова заетост. 

 

 

 

Лица за контакт 

Димитър Русинов, председател на УС 

  034 44 23 89; 034 44 23 98 

 office@iga-bg.org 
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 София, ул. „Триадица” № 5Б, ет. 2, офис 226 
 info@a21.bg 

Фондация „А21“ 
www.a21.bg 

 

Мисия и цели 

Провеждане на различни кампании за информиране на хората в България какви са опасностите и как да се 
предпазят от въвличане в трафик. Специално внимание се обръща на онези в най-голям риск – хора, 
търсещи работа в чужбина; семейства, живеещи в крайна бедност и изолация; деца и младежи, растящи в 
социални институции. Развиване на училищна програма, в рамките на която доброволци провеждат 
презентации и обучават своите връстници за проблема и как да се пазят. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи 

 Преходна програма, в която пострадали от 
трафика хора намират безопасна среда; 
подслон, храна и облекло. 

 Медицинска и психологическа подкрепа; 
юридическа и социална помощ. 

 Възможности за продължаване на 
образованието, намиране на работа и 
независим живот. 

 
 Програми за превенция сред най-застрашените 

групи – бедни и маргинализирани общности, 
лица, израстващи в институционална форма на 
грижа;  

 Програми за превенция на трафика в училища 
и университети в цялата страна.  

 

 

Лица за контакт 

Диана Радославова 

 info@a21.bg 
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 София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” 85 
 (на ъгъла с ул. „11 Август”) 
 02 9835205  
 animus@animusassociation.org 

Фондация  
„Асоциация Анимус”  

www.animusassociation.org  

 

Мисия и цели 

Здравословно общуване между хората и равнопоставеност между половете в българското общество; 
формиране на нагласи на толерантност към различието, уважение на страданието и неприемане на 
насилието в българското общество; наличие на достъпни психотерапевтични услуги и програми, 
предлагащи компетентна професионална помощ на нуждаещите се; разбиране и приемане на ценностите 
на психодинамичната психотерапия.  

Фондацията цели: да съдейства за интелектуалното, професионалното и духовното развитие на жените; да 
активира промяна в българското семейство и общество; да разработва проекти и програми, свързани с 
подкрепата на жената и детето; да насърчава разбирателство в обществото; да стимулира издигане статуса 
на жената; да посредничи между различни държавни институции и неправителствени организации и да 
координира техните усилия по проблемите на насилието срещу жените. 

 

Структура и екип  

 В Центъра за възстановяване, консултиране и 
психотерапия работят постоянно 9 клинични 
психолози и психотерапевти; 8 консултанта и 
социални работника, както и 5 супервизора; 
помагат още над 35 доброволки (лекари, 
социални работници и студенти по психология 
и социална работа). 

 В Кризисния център за деца и жени, 
пострадали от домашно насилие „Света Петка“ 
работят 5 клинични социални работника. 

 Екип от специално подготвени консултанти 
поемат обажданията по Националната 
телефонна линия за деца по Горещата 
телефонна линия за пострадали от насилие. 

 Към Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства, състоящ се от Център за обществена 
подкрепа и Звено „Майка и бебе”, работят 
семейни консултанти, психолози и педагози. 

 В Учебния център работят като обучители 11 
специалисти от Центъра. Дейността на 
Асоциацията се подпомага от 5 
администратори. Бордът на директорите се 
състои от 6 утвърдени в българското общество 
професионалисти, които подкрепят дейността 
на Фондация „Асоциация Анимус“ от 
създаването й. 

Основни дейности на организацията, свързани с 

 Избрани проекти 

 „Кризисен център за пострадали от насилие 
„Св. Петка” 01.03.2012 – 31.12.2014 г., 
финансиран от държавния бюджет на 
Република България чрез Столична община, по 
механизма на държавно-делегирани дейности 
– подпомагане на  пострадалите от домашно 
насилие да спрат насилието, да излязат от 
ситуацията на злоупотреба и да се възстановят 
от преживяното; 

 „Национална гореща телефонна линия за хора, 
преживели насилие” 03.12.2012 – 02.12.2013 г., 
финансиран от Фонд за борба с домашното 
насилие към Министерство на правосъдието - 
Осигуряване на достъп до помощ за 
пострадали от домашно насилие чрез 
Национална гореща телефонна линия /НГТЛ/; 
Осигуряване на насочване към социални 
услуги в цялата страна, които да съдействат 
при случаи на домашно насилие. 

 „Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства” 01.12.2011 - 01.12.2014 г., 
финансиран от държавния бюджет на 
Република България чрез Столична община 

 „Травма център за деца и семейства” 1 
септември 2013 г. - 31 август 2016 г. с 
финансовата подкрепа на Конфедерация 
Швейцария чрез Швейцарско-българска 
програма за сътрудничество - Фонд за 
реформи, проектът е насочен към 
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уязвими групи  

Към Фондацията функционират: 

 Център за възстановяване, консултиране и 
психотерапия,  

 Кризисен център за деца и жени, пострадали от 
домашно насилие „Света Петка“,  

 Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства; 

  Учебен център, развиващ курсове и програми 
за обучение в три области – по проблемите на 
травмата, за работа с общността и 
организационно консултиране. 

Основни услуги, които организацията предоставя  

Предоставяне на комплексни социални услуги на 
лица, жертви на трафик: 

 Програма за кризисна интервенция; 

 Програма за настаняване и хуманитарна 
помощ; 

 Програма по овластяване;  

 Гореща линия за пострадали - +359 2 981 76 86 

 Национална телефонна линия за деца – 116 111 

Партньорство и сътрудничество 

 Международна Асоциация “Ла Страда”, 
Световен Алианс Срещу Трафика на Жени De 
Rode Draad, Фондация “Женски алианс за 
развитие”, Фондация “Български център за 
джендър изследвания”,Фондация “Джендър 
проект за България”, Фондация за грижи в 
общността “Дива” – Пловдив, Българска 
коалиция за равнопоставеност на половете, 
Блулинк – портал на гражданското общество в 
България, ЗАЕДНО – консултантска фирма за 
обучение и развитие на човешкия капитал 

 Министерство на труда и социалната политика, 
Агенция за социално подпомагане, Държавна 
агенция за закрила на детето, Министерство на 
правосъдието, Столична община. 

предлагането на социални услуги в рамките на 
социалната система чрез въвеждане на 
иновативен елемент - специализиран Травма 
център, който допълва услугите, предоставяни 
от системата за закрила на детето. 

 „Овластяваща грижа – Овластяване на 
момичета, настанени в Домове за деца в 
борбата с насилието срещу жени“, 1 януари 
2013г. - 31 декември 2014 г., финансиран от 
Програма DAPHNE III на Европейския съюз, 
проектът цели увеличаване на познанията по 
отношение на характеристиките и 
разпространението на насилието и 
злоупотребата с момичета на възраст 14-18 
години, израстващи в институции и под 
юридическата отговорност на държавните 
органи в ЕС; 

 „Изработване на Национален координационен 
механизъм и стандарти за идентификация, 
защита и подкрепа на жени, жертви на 
домашно насилие" 01.01.2011 – 31.12.2013 г.; с 
продължение 31.12.2013 – 30.04.2014 г., 
финансиран от Фондация „Оук” – проектът 
цели осигуряване достъп до адекватна защита 
и качествени услуги на жени и техните деца, 
жертви на домашно насилие в България 

 „Комплексна програма от грижи за пострадали 
от насилие в България”, юни 2013 - май 2015 г., 
финансиран от Фондация „Медикор“, 
Лихтенщайн, Проектът цели предоставяне на 
възможности за живот без насилие за 
деца,юноши и жени жертви на домашно, 
сексуално насилие или трафик на хора в 
България. 

 „Психологическа и социална подкрепа за жени 
и деца, жертви на домашно насилие в 
кризисен център”, януари 2013 – декември 
2013 г., финансиран от Международен дамски 
клуб. 

 

 

Лица за контакт 
Мария Чомарова 
 +359 2 9835205 

 animus@animusassociation.org  
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 Перник, ул. „Младен Стоянов“ № 6 / 102 
 (+35976) 60 10 10 
(+35976) 60 33 60 
 pulse.women@gmail.com 

 

Фондация „П.У.Л.С“  
http://pulsfoundation.org/ 

 

Мисия и цели 

Мисията на Фондацията е да изгражда здравословни отношения в българското семейство и нагласи на 
нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и 
страданието; да създава достъпни услуги в общността, отговарящи на нуждите на клиентите; да подобрява 
професионализма и стандартите в сферата на психо-социалните услуги и програми. 

 

Структура и екип 

Фондация „П.У.Л.С” се ръководи от управителен 
съвет и борд. Дейността се подпомага и от двама 
международни консултанта. Екипът се състои от 
психотерапевти, психолози, адвокати, социални 
работници. 

 

Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Фондация „П.У.Л.С.” развива следните програми: 

 Психосоциална грижа за хора, пострадали от 
домашно насилие, сексуално насилие и/или 
трафик на хора. 

 Психосоциална грижа за деца и младежи, 
преживели насилие. 

 Програма за подкрепа на семейства. 

 Превенция на насилието чрез неформално 
образование и обучение в специфични умения. 

 Обучителна програма за специалисти от други 
институции, работещи с пострадали от 
насилие. 

 Правна закрила на жертвите на насилие. 

 Кризисен център за пострадали от насилие. 

 

Избрани проекти 

 „Трафик на хора: Образованието е превенция”, 
финансиран от AEDH, октомври 2010 г. – 
септември 2011 г. 

 Основни услуги, които организацията предоставя 

В рамките на кризисния център за жени и деца се 
предоставят следните услуги: 

 Осигуряване на 24 часова защитена среда до 6 
месеца; 

 Осигуряване на временен подслон; 
 Психосоциална помощ; 
 Юридическо консултиране. 

Партньорство и сътрудничество  

 МТСП, Министерство на здравеопазването, 
Министерство на правосъдието, Община 
Перник, Отдел за закрила на детето (ОЗД) – 
Перник, Дирекция „Социално подпомагане” – 
Перник, Регионална Дирекция Полиция – 
Перник, Бюро по труда – Перник, Окръжен съд 
– Перник, Регионален инспекторат по 
образованието – Перник, РИОКОЗ – Перник, 
КАБКИС (Кабинети за анонимно, безплатно 
консултиране и изследване на ХИВ/СПИН). 

 Сдружение „SOS Детски селища”, Фондация 
„Асоциация Анимус”, Български Младежки 
Червен Кръст, Фондация “Асоциация Анимус”, 
Фондация “Български Център за Джендър 
Изследвания” (БЦДИ), Фондация “Джендър, 
Образование, Изследвания, Технологии” 
(ДОИТ), Алианс за Защита срещу Домашно 
Насилие, Балканска Агенция за Устойчиво 
Развитие (БАУР), BAG FORSA, Germany, Zene za 
Mir, Serbia, FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht 
e.V., Germany, National Center for Equal 
Opportunities, Slovakia, CIVIFORM, Italy, Latvian 
Children’s Fund, Latvia, Фондация “Оук”, Global 
Fund for Women. 

 

Лице за контакт 
Екатерина Велева, председател на Фондация П.У.Л.С.  

 076/60 10 10 
 pulse.women@gmail.com 

mailto:pulse.women@gmail.com
http://pulsfoundation.org/
mailto:pulse.women@gmail.com


 

 Плевен, ул. „Неофит Рилски“ 55,  
      ул. „Георги Бенковски“ 4 
 064 846 713 
 opendoor_centre@hotmail.com  

Център  
„Отворена врата“  

http://www.opendoorcentre.hit.bg/ 

 

Мисия и цели 

Предоставяне на социална помощ на жени и деца, преживели насилие. 

 

Структура и екип 

В екипа на Центъра участват психолози, социални 
работници, юристи и педагози, работещи в полза 
на жени и деца, преживели насилие 

 

Основни услуги, които организацията предоставя 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция 
„Отворена врата” предоставя дългосрочно и 
краткосрочно социални услуги на жени и деца, 
преживели насилие: психологически консултации, 
фамилни консултации, социално-юридически 
консултации, посредничество с институции и 
социални системи, обучения за придобиване на 
поведенчески умения, програми за образование и 
професионално обучение и ориентиране. 

В рамките на кризисния център за жени и деца се 
предоставят следните услуги: 

 Осигуряване на 24 часова защитена среда; 

 Осигуряване на временен подслон; 

 Психосоциална помощ; 

 Юридическо консултиране. 

Посредством Социалното предприятие Сдружение 
„Отворена врата” успява да развива стопанска 
дейност – ателие за прана и гладене, услуги по 
почистване на домове и офиси, която подпомага 
мисията на организацията. 

 Основни дейности на организацията, свързани с 
уязвими групи  

Към Центъра функционира:  

 Социално предприятие;  

 Център за социална рехабилитация и 
интеграция; 

 Кризисен център за жени и деца. 

Избрани проекти 

 „Прилагане на кризисна интервенция за 
пострадали от домашно насилие в малките 
населени места на област Плевен”, 2012 г. 

  „Повишаване ефективността на Закона за 
защита от домашно насилие в малки населени 
места, чрез мобилни екипи по прилагане на 
програми за лица, пострадали от домашно 
насилие и извършители на насилие”, 2011 г. 

Партньорство и сътрудничество 

 РДВР – Плевен, Окръжна прокуратура – 
Плевен, Регионална дирекция „Социално 
подпомагане” – Плевен; 

 Фонд за превенция на престъпността – ИГА, 
Сдружение Деспа – Дряново, Фондация 
„Анимус“, Асоциация „Деметра“ – Бургас, 
Алианс за защита от домашно насилие, 
Фондация „Български център за джендър 
изследвания”, Фондация „SOS – семейства в 
риск”, Фондация „Български фонд за жените”, 
Сдружение „Асоциация Ная” – Търговище, 
Женско сдружение „Екатерина Каравелова” – 
Силистра, Фондация „П.У.Л.С.” – 
Перник.Община „Младост”. 

 

Лица за контакт 
Златка Мачева, председател 

 064 846 713 
 opendoor_centre@hotmail.com 

mailto:opendoor_centre@hotmail.com
http://www.opendoorcentre.hit.bg/
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