
 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 

 

гр. Враца, ул. „Цар Иван Александър” №6 

тел: 0876939171 е mail: cvn_vr@abv.bg 

Управител: Пламен Тошев 

 

 

Център за временно настаняване/ ЦВН /- гр.Враца е разкрит с решение № 390 от 

26.03.2013 г. на Общински Съвет – гр. Враца. Доставчик на услугата е Община Враца. 

Финансира се от общинският бюджет.  

ЦВН е услуга, която има за цел да предоставя близка до грижа за лица, временно или 

трайно лишени от подслон. 
 

КАПАЦИТЕТ- 10 места 

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ 

 

• ЦВН предоставя комплекс от социални услуги в общността на бездомни 

лица и семейства в неравностойно положение от цялата страна над 18 

годишна възраст, насочени към задоволяване на ежедневните им 

потребности. 

• Създаване на условия за подкрепа, чрез превантивна политика, насочена 

към подобряване качеството на живот. 

• Насърчаване и създаване на условия за достъп до работни места, чрез 

активни съвместни срещи със служители на Дирекция БТ- Враца 

 
ДЕЙНОСТИ 

Дейностите са съобразени със стандартите и критериите, регламентирани в Правилника 

за прилагане на ЗСП и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги и са 

насочени към създаване на условия за социални контакти, битово и трудово 

устройване. 

� Здравна помощ: 

- Насочване и съдействие за избиране на личен лекар; 

- Съдействие за получаване на доболнична, неотложна или медицинска и 

стоматологична помощ 

� Хранене: 
- Ежедневно доставяне на храна от  ОП „Социални дейности”; 

� Помощ в поддържане на лична и битова хигиена на личното пространство 

 

� Социална подкрепа и посредничество: 

- Оказване подкрепа на лицата и техните семейства; 

- Предоставяне на условия за пълноценно развитие на потенциала на лицата, 

съобразно техните потребности; 

 

 

 



 

 

 

- Придобиване на умения и навици за по- добро справяне с нуждите на 

ежедневието; 

- Организиране на индивидуални или групови социални, медицински и др. 

консултации; 

- Съдействие при издаване на документи за самоличност; 

- Съдействие за устройване с жилище; 

- Съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ за отпускане 

на пенсия; 

- Насочване и съдействие при подготовка на набора от документи, 

необходими за явяване пред ТЕЛК/ НЕЛК; 

- Подготовка и набор на документи за постъпване в специализирана 

институция, подходяща за здравословното състояние на съответния 

потребител; 

- Спортни дейности и организация на свободното време- запознаване с 

различни обществени обекти, традиции и празници, формиране на умения за 

общуване и работа в група. 

 

 


