
ГРАФИК 

ДЕСЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА-БАЗАР НА МАРТЕНИЦИ  

„БАБА МАРТА БЪРЗАЛА И МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА“, С ИЗДЕЛИЯ 

ИЗРАБОТЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г. 

ДАТA СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

15.02.-16.02.2021 г. 

 

Работно време 

10.00 ч.-18.30 ч. 

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и лица с интелектуални затруднения- гр. Велико Търново 

Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с 

увреждания над 18г.- гр. Велико Търново 

Дневен център за стари хора – гр. Велико Търново 

17.02.-18.02.2021 г. 

 

Работно време 

10.00 ч.-18.30 ч. 

Дневен център за деца и младежи с увреждания “Дъга”- гр. Велико 

Търново  

Комплекс от социални услуги за деца 

 

19.02.-20.02.2021 г. 

 

Работно време 

10.00 ч.-18.30 ч. 

Дом за стари хора „Венета Ботева”- гр. Велико Търново  

Център за работа с деца и младежи- с. Присово 

Център за работа с деца и младежи- гр. Дебелец 

Център за работа с деца и младежи- с. Церова кория 

21.02.-22.02.2021 г. 

 

Работно време 

10.00 ч.-18.30 ч. 

Дом за стари хора- с. Балван 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост І и ІІ – гр. Дебелец 

 

23.02.-24.02.2021 г. 

 

 

 

Работно време 

10.00 ч.-18.30 ч. 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост- с. Церова кория; 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост - с. Церова кория; 

Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост- с. 

Церова кория; 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства - с. Церова кория 

 

25.02.-26.02.2021 г. 

 

Работно време 

10.00 ч.-18.30 ч. 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания –ІІ и ІІІ- 

гр. Велико Търново 

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания І – гр. 

Велико Търново 

Кризисен център за деца - с. Балван 

 

27.02.-28.02.2021 г. 

 

Работно време 

10.00 ч.-18.30 ч. 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания- гр. Велико Търново 

Център за настаяване от семеен тип за деца без увреждания І и ІІ- ул. 

„Цветарска”14 

Сдружение „ЗОВ”- гр. Горна Оряховица 

01.03.2021 г. 

 

Работно време 

10.00 ч.-18.30 ч. 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост – І и ІІ, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски”49 

Кризисен център за лица „Търновград“ 

 


