
РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ 

I. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА 

Наименование Дейност Адрес Капацитет 

 1. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА   

1.1. Механизъм лична 

помощ по ЗЛП 

„Личната помощ“ е механизъм за 

подкрепа на хора с увреждания с чужда 

помощ за упражняване на правата им, за 

пълноценно участие в обществото, за 

извършване на дейности, отговарящи на 

индивидуалните им потребности от личен, 

домашен или социален характер и за 

преодоляване на бариерите на 

функционалните им ограничения, 

съгласно издадено Направление от 

Дирекция социално подпомагане – гр. 

Ямбол 

Гр. Ямбол 

пл.„Освобождение"№1 

ет.3 , ст.313; ст. 317 

тел. 046/684313;  684323 

  

 

1.2. Асистентска 

подкрепа по ЗСУ 

Асистентска подкрепа е специализирана 

социална услуга за почасова подкрепа на 

лица  в надтрудоспособна, които нямат 

определена по съответния ред степен на 

намалена работоспособност; 

И за  деца с трайни увреждания и 

пълнолетни лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ, които не 

ползват асистентска подкрепа по реда на 

друг закон. 

Гр. Ямбол 

пл.„Освобождение"№1 

ет.3 , ст.313; ст. 319 

тел. 046/684313;  684313 
 

  92 

1.3. Домашен социален 

патронаж- с. Болярско 

Мобилна услуга за подпомагане на стари 

хора и лица с увреждания в доставка на 

храна по домовете и  дейности от 

всекидневния им живот за 

селата:  Болярско, Безмер, Бояджик, 

Гълъбинци и Златари 

с. Болярско, общ. 

„Тунджа“ 

ул. “Пробуда“ № 26    90 

тел. 0884283020 

1.4. Общинско социално 

предприятие за 

обществено хранене 

„Домашен социален 

патронаж“- с. Победа 

Мобилна услуга за подпомагане на стари 

хора и лица с увреждания в доставка на 

храна по домовете срещу заплащане и  

дейности от всекидневния им живот за 

селата:  Асеново, Победа, Челник, 

Каравелово, Сламино, Робово, Могила, 

Чарган, Търнава, Козарево и Стара река 

с. Победа, общ. 

„Тунджа“ 

ул. “Иван Терзиев“ № 8 
   100 

тел. 0885571055 

1.5. Домашен социален 

патронаж „Тунджа“ 

Мобилна услуга за подпомагане на стари 

хора и лица с увреждания в доставка на 

храна по домовете срещу заплащане и  

дейности от всекидневния им живот за 

Гр. Ямбол 

пл. “Освобождение“№ 1 

Тел. 046/684 313; 
684/226 

   100 



селата:  Миладиновци, Межда, Савино и 

Меден кладенец 

1.6. Общинска 

трапезария 

Доставка на обедно хранене срещу 

заплащане до населените места, извън 

обсега на Домашен социален патронаж 

гр. Ямбол 

пл. “Освобождение“№ 1 

Тел. 046/684 313; 

684/226 

 200 

2. Дневен център за 

стари хора с. Генерал 

Инзово 

Консултиране и безплатни целодневни 

услуги – рехабилитация, арт-терапия, 

трудотерапия, музикотерапия и др. 

дейности за осмисляне на свободното 

време на ползвателите 

с. Генерал Инзово 

Община “Тунджа“           

ул. „ Струма" № 1 
30 

тел. 0885350366 

3. Дневен център за 

стари хора с. Скалица 

Консултиране и безплатни целодневни 

услуги – рехабилитация, арт-терапия, 

трудотерапия, музикотерапия и др. 

дейности за осмисляне на свободното 

време на ползвателите 

с. Скалица 

Община „Тунджа“          

ул. „ Стара планина" № 6 

тел. 0885414139 

30 

4. Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Предоставяне на безплатни почасови 

услуги -  медицинска, психологическа и 

социална рехабилитация; консултации – 

социални, здравни, трудотерапия и 

умения за дейности от ежедневния живот 

с. Калчево,  

община “Тунджа“,         

ул. “Клокотница“ № 16 

тел. 0884929277 

25 

5. Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания “Св. 

Франциск“ 

Предоставяне на  подкрепящи дневни 

услуги -  медицинска и социална 

рехабилитация; консултации – социални,   

здравни, трудотерапия и умения за 

дейности от ежедневния живот 

с.Веселиново,          

община “Тунджа“,                   

ул. „Демокрация“ № 2а 

Тел. 08855256667  20 

 

 
 

II. ПРОЕКТИ СЪС СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ 

Наименование Дейност Адрес Капацитет 

1. Приемна грижа 

Проект „Приеми ме 2015“,  по който 

Община „Тунджа“ е партньор на община 

Ямбол и предоставя услугата „Приемна 

грижа“ -  Изплащане на възнаграждения 

на приемни родители и приемни 

семейства, семейства на близки и 

роднини; деца в общността, в риск от 

ул. „Търговска" № 120 

  

тел. 046/681405 
 



изоставяне и техните семейства, деца 

настанени в специализирани институции, 

живеещи на територията на Община 

„Тунджа“ 

тел. 046/684 226 – 

счетоводител за Община 

„Тунджа“ 

2. Топъл обяд в условия 

на COVID-19 в Община 

„Тунджа“ 

Проект „Топъл обяд в община „Тунджа“ в 

условията на пандемията от COVID-19", 

финансиран по ДБФП № BG05FMOP001-

5.01-0145 от ОП „Храни“ 

Целеви групи: 

- лица без доходи или с ниски доходи под 

линията на бедност; 

- лица, поставени под карантина - без 

доходи или с ниски доходи под линията на 

бедност, които нямат близки; 

- лица, обект на социално подпомагане, за 

които е установена нужда от 

допълнителна подкрепа и в условията на 

извънредна епидемична обстановка 

 Гр. Ямбол 

пл. “Освобождение“№ 1 

Тел. 046/684 313 

 700 

3. ЦП „Обществени 

трапезарии“ 

Проект „Обществените трапезарии – 

социална закрила в малките населени 

места от селски тип”, финансиран от 

Фонд“ Социална закрила“ при МТСП с 

Договор № РД 04-225/22.12.2020 г. 

Гр. Ямбол 

пл. “Освобождение“№ 1 

Тел. 046/684 313;  

046/684 226 

 105 

4. „Патронажна грижа 

+“  

Проект “Патронажната грижа + в Община 

Тунджа”, финансиран по ДБФП № 

BG05M9OP001-6.02-0148 на ОП РЧР 2014-

2020г. 

-предлага  подкрепа за хора с увреждания 

и възрастни хора, чрез предоставяне на 

интегрирани здравно-социални услуги и 

комунално- битови дейности в условията 

на пандемична обстановка от COVID-19 в 

домашна среда; 

-Подкрепа на персонала и потребителите в 

социалните услуги, държавно делегирана 

дейност в условията на пандемия от 

COVID-19 

 Гр. Ямбол 

пл. “Освобождение“ №1 

  Тел. 046/684 313;  

0885974004 

 90 



5. Общностен 

интеграционен център 

КОМПАС 

Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за 

социално включване в община „Тунджа", 

финансиран по процедура BG05M9OP001-

2.018 „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване на 

достъпа до образование" – Компонент 1, 

ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0013 по ОП 

РЧР 2014-2020 

Предоставяне на интегрирани социални 

услуги за подкрепа на деца  и семейства, 

живеещи на територията на община 

„Тунджа“, в т.ч. Детска млечна кухня  

Гр. Ямбол 

пл. “Освобождение“ №1 

Тел. 0895579224 

200 

6. Общностен център  за  

деца и семейства в риск 

в община „ Тунджа“   

Проект „Желани пространства – 

Комплексен модел на интегрирани услуги 

за ранно детско развитие и социално 

включване в малките населени места“, 

финансиран по ДБФП №: BG05М9ОP001-

2.004-0059, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 

Предоставя услуги за превенция на 

социалното изключване, намаляване на 

бедността сред  децата от 0-7 г. възраст и 

други лица в риск, чрез интегрирани 

инвестиции в ранното детско развитие и 

социално включване в населените места 

на община „Тунджа". 

 Гр. Ямбол 

пл. „Освобождение“ 1 

  500 

тел. 0886966618 

III. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Наименование Дейност Адрес Капацитет 

 Дом за стари хора 

Осигуряване на близка семейна среда за 

задоволяване на индивидуалните 

потребности на настанените лица 

 с. Болярско, 

Община „Тунджа“ 

ул. “Пробуда“ № 26  
30 

Тел. 0884283020 

 


