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КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА
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І Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на
територията на община Велико Търново.
Община Велико Търново има изградена широкообхватна мрежа от различни
социални услуги, насочени към подкрепа за осъществяване на ежедневните дейности и
социално включване на нуждаещите се лица.
На територията на община Велико Търново са разкрити и функционират различни
социални услуги, предоставяни в специализирани институции и услуги предоставяни в
общността, насочени към децата, старите хора и хората с увреждания.
Специализирани институции, функциониращи на територията на общината, които
предоставят социални услуги за деца са:
Дом за медико-социални грижи за деца - гр. Дебелец - за деца от 0 до 3 - годишна
възраст. Капацитетът на институцията е 145 места.
Дом за деца „Пеню и Мария Велкови” – гр. Велико Търново - за деца от 3 до 18
години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст,
лишени от родителска грижа, с капацитет 40 деца.
Дом за деца „Христо Смирненски” – с. Балван - за деца от 3 до 18 години или до
завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, лишени от
родителска грижа, с капацитет 35 деца.
Специализирани институции, функциониращи на територията на общината, които
предоставят социални услуги за възрастни хора с умствена изостаналост:
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Церова кория, община
Велико Търново - предоставя социални услуги на жени и мъже над 18 годишна възраст с
различна степен на интелектуални затруднения. Капацитетът на дома е 50 потребители.
Дом за възрастни с умствена изостаналост “Св. Йоан Търновски” - с.
Пчелище, общ. Велико Търново - предоставя социални услуги на жени и мъже над 18
годишна възраст с различна степен на интелектуални затруднения. Капацитетът на
институцията е 77 места.
Община Велико Търново осигурява за старите хора в пенсионна възраст
качествена институционална грижа в хуманна и защитена среда, включваща медицински
грижи, социална и психологическа подкрепа, която се предоставя в следните
специализирани институции:
Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. Велико Търново - потребители на
услугата са хора навършили пенсионна възраст, които не са в състояние сами да
организират и задоволяват своите жизнени потребности. Капацитетът на дома е 130
места.
Дом за стари хора „Св. Иван Рилски” с. Балван, общ. Велико Търново предоставя социални услуги за 20 лица, навършили пенсионна възраст, които не са в
състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности.
Деинституционализацията на лицата, настанени в специализирани институции на
територията на община Велико Търново се реализира чрез предоставяне на социални
услуги в общността и услуги – резидентен тип, т.е. услуги, предоставяни в семейна среда
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или в близка до семейната среда, целящи социална интеграция и социално включване на
лицата в социално неравностойно положение.
Като алтернативна форма на институционализацията на децата в община Велико
Търново е изградена мрежа от различни типове услуги в общността, в т.ч. и от резидентен
тип, които са насочени както към деца, изведени от специализирани институции, така и
към деца в риск, изведени от семейна среда.
Социалните услуги в общността от резидентен тип, които се предоставят за деца
са:
„Кризисен център” – с. Балван, общ. Велико Търново – социална услуга от
резидентен тип за деца на възраст от 6 до 18 години, които са жертва на трафик или са
пострадали от насилие. Капацитетът на услугата е 10 деца.
„Център за настаняване от семеен тип” за деца в риск – гр. В. Търново, ул.
“Никола Габровски” № 49 - социална услуга от резидентен тип за деца на възраст от 7 до
18 години, смесени по пол, възраст и степен на автономност. Капацитетът на услугата е
10 деца.
„Център за настаняване от семеен тип – Малък семеен дом „Надежда”, гр. В.
Търново, ул. “Любен Каравелов” № 26 – социална услуга от резидентен тип,
предназначена за деца в риск на възраст от 5 до 13 години, за които са изчерпани
възможностите за отглеждането им в биологично семейство, в семейство на близки и
роднини и приемно семейство. Капацитетът на услугата е 8 деца. Управлението на
социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Сдружение “SOS детски селища
– България”.
Център за настаняване от семеен тип І SOS – Младежки дом гр. Велико
Търново, ул. “Охрид” № 4 - социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за
пълноценното израстване и развитие на деца на възраст от 14 до 18 години, лишени от
родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за връщане в биологичното
семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство или осиновяване.
Капацитетът на услугата е 15 деца. Управлението на социалната услуга е предоставено на
външен доставчик - Сдружение “SOS детски селища – България”.
Център за настаняване от семеен тип ІІ SOS – Младежки дом гр. Велико
Търново, ул. “Ильо войвода” № 4 - социална услуга от резидентен тип, която предоставя
среда за пълноценното израстване и развитие на деца на възраст от 14 до 18 години,
лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за връщане в
биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство
или осиновяване. Капацитетът на услугата е 15 деца. Управлението на социалната услуга
е предоставено на външен доставчик – Сдружение “SOS детски селища – България”.
Център за настаняване от семеен тип І– гр. Велико Търново, ул. “Цветарска”
№ 14 – социална услуга от резидентен тип за деца от 3 до 18 години, изведени от
специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа, с капацитет – 8 деца.
Център за настаняване от семеен тип ІІ– гр. Велико Търново, ул.
“Цветарска” № 14 – социална услуга от резидентен тип за деца от 3 до 18 години,
изведени от специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа, с
капацитет – 8 деца.
„Наблюдавано жилище” за младежи в риск – гр. В. Търново - социална услуга
от резидентен тип, предназначена за младежи, които напускат ДДЛРГ, Защитено или
Преходно жилище и не получават подкрепа от своето семейство, без физически, ментални
и психични проблеми. Услугата предоставя условия за подготовка и преход към
самостоятелен начин на живот, с подкрепата на екип от специалисти. Капацитетът на
услугата е 4 лица. Управлението на социалната услуга е предоставено на външен
доставчик – Фондация “Международна социална служба – България”.
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„Център за обществена подкрепа” – гр. В. Търново, бул. “България” № 24 социална услуга в общността за деца от 0 до 18 години и техните семейства, деца
настанени в ДДЛРГ, деца извършители на противообществени прояви, кандидати за
приемни родители и осиновители, както и приемни родители и осиновители. Социалната
услуга е с капацитет 60 места. Управлението на социалната услуга е предоставено на
външен доставчик – Фондация “Международна социална служба – България”.
Център за обществена подкрепа – гр. Велико Търново, ул. “Димитър
Найденов” № 4 по Проект „Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето” - гр.
Велико Търново - социална услуга в общността, предназначена за деца от 0 до 18 години в риск от изоставяне, със специални образователни потребности /СОП/ и/или увреждания,
в риск от отпадане от училище, с асоциално и рисково поведение; самотни родители;
семейства в риск, срещащи затруднение в отглеждането на децата, родители на деца с
увреждания и/или СОП; кандидати за приемни родители и осиновители; приемни
родители и осиновители. Капацитетът на услугата е 150 лица. Изпълнява се от Сдружение
“SOS детски селища – България”.
„Център за социална рехабилитация и интеграция” – гр. В. Търново, бул.
“България” № 24 - социална услуга в общността за деца и младежи с ментални и
физически увреждания до 25-годишна възраст и техните семейства, които се нуждаят от
съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда.
Услугата е с капацитет 40 места. Управлението на социалната услуга е предоставено на
външен доставчик – Фондация “Международна социална служба – България”.
„Дневен център” за деца с увреждания, вкл. деца от аутистичния спектър от
0 – 7 години – гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” № 2, филиал на Дом за медико –
социални грижи за деца гр. Дебелец. Капацитет на услугата – 20 деца.
„Дневен център за деца с увреждания” – гр. В. Търново, ул. “Георги Измирлиев”
№ 2 - социална услуга в общността за деца на възраст от 7 до 18 години и до 20 години в
случаите, когато са учащи, които имат различно по степен и тип увреждане /ментално,
физическо, множествено/, както и техните родители. Услугата е с капацитет 36 места.
За
превенция
на
институционализацията
и
осъществяване
на
деинституционализация на хората с увреждания в община Велико Търново е изградена
мрежа от различни типове услуги в общността и от резидентен тип, насочени към
повишаване качеството на живот на хората с увреждания при съблюдаване принципът за
независим живот в семейната среда или близка до нея. Услугите, отличаващи се с
домашна атмосфера са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на
живот на всеки човек.
Община Велико Търново предоставя следните социални услуги в общността и от
резидентен тип за хора с увреждания:
”Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост І - гр. Дебелец, ул.
Александър Стамболийски” № 1 - социална услуга в общността от резидентен тип за
лица над 18 години с лека и умерена степен на умствена изостаналост. Капацитетът на
услугата е 8 потребители.
”Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост ІІ - гр. Дебелец, ул.
“Александър Стамболийски” № 1 - социална услуга в общността от резидентен тип за
лица над 18 години с лека и умерена степен на умствена изостаналост. Капацитетът на
услугата е 8 потребители.
”Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост – с. Пчелище, общ.
Велико Търново - социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с
лека и умерена степен на умствена изостаналост. Капацитетът на услугата е 12
потребители.
“Защитено жилище” за възрастни лица с умствена изостаналост І – с.
Церова кория, общ. Велико Търново - социална услуга в общността от резитентен тип за
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лица с интелектуални увреждания над 18 - годишна възраст. Капацитетът на услугата е 7
лица.
“Защитено жилище” за възрастни лица с умствена изостаналост ІІ – с.
Церова кория, общ. Велико Търново - социална услуга в общността от резидентен тип за
лица с интелектуални увреждания над 18 - годишна възраст. Капацитетът на услугата е 7
лица.
„Защитено жилище” за лица с тежки психични разстройства – Държавна
психиатрична болница с. Церова кория, общ. Велико Търново – социална услуга в
общността от резидентен тип за лица с тежки психични разстройства. Капацитета на
услугата е 10 лица. Управлението на социалната услуга е предоставено на външен
доставчик – Държавна психиатрична болница в с. Церова кория, общ. Велико Търново.
„Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост – с. Церова кория, общ.
Велико Търново – социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена
изостаналост, изведени от специализирана институция за възрастни с умствена
изостаналост. Капацитета на услугата е 8 лица.
„Дневен център” за възрастни с физически увреждания в с Вонеща вода, общ.
Велико Търново - социална услуга в общността, предоставяща медицински, социални и
образователни услуги на възрастни хора с физически увреждания. Капацитетът на
услугата е 25 лица. Управлението на социалната услуга е предоставено на външен
доставчик - Фондация “Милениум”.
„Дневен център” за възрастни хора, гр. Велико Търново, ул. „Константин
Паница” № 1 – социална услуга в общността имаща за цел да повиши качеството на
живот и възможностите за социално включване на стари хора в пенсионна възраст на
територията на град Велико Търново, чрез удовлетворяване на техните ежедневни и
рехабилитационни потребности, както и техните нужди от организиране на свободното
време, лични контакти и социални умения, с оглед оказване на взаимопомощ, закрила и
социална интеграция. Капацитета на услугата е 30 лица. Управлението на социалната
услуга ще се предостави за управление на външен доставчик. В процедура е изпълнението
на разпоредбите на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му по
възлагане.
“Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрастни и лица с
увреждания над 18 години, гр. Велико Търново, ул. “Бойчо войвода” - социална услуга в
общността, която предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на
рехабилитация, социално - правни консултации, образователно и професионално
обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за
социално включване на пълнолетни лица. Потребители на услугата са пълнолетни мъже и
жени – възрастни лица и лица с увреждания над 18 години от общността. Капацитетът на
услугата е 40 места.

2. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат
открити, закрити и/ или преструктурирани на територията на община Велико
Търново, източници.
През 2013 година след приключване на Проект по ОП „Регионално развитие”,
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/ 1.1-12/2011,
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за
деца в риск”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1.
„Социална инфраструктура” се предвижда разкриване на три Центъра за настаняване от
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семеен тип за деца и младежи с увреждания., с общ капацитет 42 деца. Средствата за
издръжка на социалните услуги за период от две години /2013 – 2015 год./, ще бъдат
осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проекта цели
планиране и прилагане на конкретни ефективни мерки за реална деинституционализация
на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за деца и
младежи с увреждания, чрез изграждане на социални услуги от резидентен тип.
Община Велико Търново в партньорство с Агенция за социално подпомагане
изпълнява Проект “И аз имам семейство” по ОП “РЧР”, схема “Приеми ме”, за
предоставяне на социалната услуга “Приемна грижа”. Проекта има за цел подкрепа на
реалния процес на деинституционализация, чрез създаване на възможност по-голям брой
деца да бъдат отглеждани в сигурна и защитена семейна среда, като част от подготовката
им за реинтеграция в биологичното семейство или за осиновяване. Проектните дейности
стартираха от 08.12.2011 г. и е предвидено да приключат до 31.10.2013 година, след което
се предвижда социалната услуга да бъде разкрита като държавно делегирана дейности, с
капацитет 10 семейства.
През 2011 г. Община Велико Търново кандидатства по Проект за социално
включване на Министерство на труда и социалната политика за изграждане на
“Общностен център” за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства в град
Велико Търново. Проектът е насочен към деца от 0 до 7 години /в риск от изоставяне, с
увреждания, не посещаващи детски заведения, отглеждани в крайна бедност и др./ и
техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи /етнически общности,
конкретно ромска, с висок социален и здравен риск/.
Чрез реализирането на проектното предложение „Инвестицията в ранното детство
– гаранция за повишаване благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико
Търново” се цели създаване на условия за равен достъп на деца в риск от 0 до 7 години и
техните семейства до образование, здравни и социални услуги. С разкриването на
социалната услуга ще се повиши капацитета на професионалистите от детските заведения
и услуги за деца, ще се разшири мрежата от социални услуги в общността за деца и
семейства и ще се подобри координацията и взаимодействието между институциите на
местно ниво за работа с целевите групи.
След приключване на Проекта през месец октомври 2013 год. се предвижда
осигуряване на устойчивост на създадения “Общностен център” за деца и семейства чрез
социалните услуги в общността: Център за ранна интервенция, с капацитет 20 деца и
Семеен център, с капацитет 10 деца. Предвижда се изработване на държавен стандарт за
издръжка и включване на новоразкритите социални услуги в номенклатурата на
социалните услуги – държавно делегирани по начин на финансиране, ежегодно
определяни с Решение на Министерски съвет.
С Решение № 989/17.06.2010 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие за
разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за обществена
подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, ул. “Д. Найденов” № 4, с капацитет
– 40 потребители, считано от 01.01.2011 г., с цел семейно консултиране, подкрепа и
превенция на изоставянето и финансиране по стандарти за издръжка от държавния
бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.
За нуждите на социалната услуга са предоставени две помещения от І-во ниво и
цялото ІІ-ро ниво /три помещения/ на имот частна общинска собственост, актуван с АОС
№ 1397/13.05.2002 г. на ул. “Димитър Найденов” № 4, гр. Велико Търново, ремонтирани,
оборудвани, обзаведени и адаптирани за нуждите на социалната услуга.
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Социалната услуга е предназначена за деца от 0 до 18 години - в риск от
изоставяне, със специални образователни потребности /СОП/ и/ или увреждания, в риск
от отпадане от училище, с асоциално и рисково поведение; самотни родители; семейства
в риск, срещащи затруднение в отглеждането на децата, родители на деца с увреждания и/
или СОП; кандидати за приемни родители и осиновители. Услугата е предложена за
разкриване като държавно делегирана дейност по начин на финансиране в
проектобюджет 2012 г., към момента неразкрита. Ще бъде предложена за разкриване и в
проектобюджет 2013 година.
С Решение № 1324/26.05.2011 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие
за разкриване на социалната услуга в общността „Социален асистент”, считано от
01.01.2012 г. като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за
лица, в т.ч. и деца с увреждания или тежко болни самотни стари хора в община Велико
Търново, с капацитет – 100 потребители. Услугата е предложена за разкриване като
държавно делегирана дейност по начин на финансиране в проектобюджет 2012 г., към
момента неразкрита. Ще бъде предложена за разкриване и в проектобюджет 2013 година.
С Решение № 1323/26.05.2011 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие
за разкриване на социалната услуга в общността „Личен асистент”, считано от 01.01.2012
г. като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица, в т.ч.
и деца с трайни увреждания в община Велико Търново, с капацитет – 50 потребители.
Услугата е предложена за разкриване като държавно делегирана дейност по начин на
финансиране в проектобюджет 2012 г., към момента неразкрита. Ще бъде предложена за
разкриване и в проектобюджет 2013 година.
3. Други дейности за развитие на социалните услуги.
Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по
домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на
жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с
необходимите технически помощни средства при лица с увреждания, битови услуги и др.
Потребители на услугата са стари хора и лица с увреждания, в това число самотни стари
хора и живеещи в изолирани райони, в общинския център и прилежащите му села, хора в
пенсионна възраст, живеещи в отдалечени населени места в общината. Капацитетът на
услугата е 430 ползватели. Основната база на патронажа е в гр. Дебелец, с два филиала в
с. Балван и с. Ново село.
Планира се през 2012 г. Община Велико Търново да кандидатства по ОП „РЧР”,
схема „Помощ в дома” с проект за създаване на „Звено за социални услуги” към Домашен
социален патронаж за предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”,
„Социален асистент” и „Домашен помощник”. Чрез реализацията на проекта се цели
разширяване обхвата на предоставяните от Домашен социален патронаж социални услуги
за подобряване качеството на живот на лицата, в т.ч. деца с трайни увреждания и самотни
възрастни хора на територията на общината, чрез осигуряване на грижа в домашна среда.
Планира се през 2012 г. Община Велико Търново да кандидатства по ОП „РЧР”,
схема „Живот в общността” с проект за създаване социална услуга от резидентен тип
„Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост или психични разстройства,
изведени от специализирана институция за лица с увреждания, както и социална услуга от
резидентен тип „Наблюдавано жилище” за лица с увреждания, напуснали специализирана
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институция за деца и младежи с увреждания. Реализацията на проекта ще разшири
мрежата от резидентни социални услуги на територията на общината в подкрепа за
социално включване и интеграция в общността на лица с увреждания.
Клубове на пенсионера и инвалида /КПИ/, като форма за социална интеграция и
социални услуги в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социалните
контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в
общината. КПИ се учредяват на териториален принцип по общини и селища, като реда и
условията за разкриване и организация на извършваните социални услуги в клубовете се
уреждат с Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и инвалида в
Община Велико Търново, приета с Решение №108/20.04.2004 г., посл. изменения и
допълнения с Решение № 46/26.01.2008 г. на Великотърновски общински съвет.
В гр. Велико Търново, в кметствата и кметски наместничества на територията на
община Велико Търново функционират общо 33 КПИ, в които членуват над 2000 лица.
Средствата за издръжка на Клубовете се осигуряват от общинския бюджет.
На територията на Община Велико Търново функционират като общинска дейност
8 клуба за работа с деца и младежи „Отвори очи”. Клубовете са разкрити в населени
места на територията на общината, където е идентифицирана липса на социални услуги
или алтернатива на организацията на свободното време на деца и младежи, в с. Ресен, с.
Балван, с. Миндя, с. Шемшево, с. Церова кория, с. Присово, с. Арбанаси и с. Самоводене.
Предстои да бъдат разкрити в селата Пчелище, с. Беляковец, с. Хотница, с. Русаля, с.
Плаково, с. Къпиново, с. Леденик, с. Водолей и гр. Килифарево.
Всички клубове осигуряват възможност за развитие на спортни, образователни,
развлекателни и културни дейности за децата и младежите на територията на населеното
място. Осигурена е подкрепа, информиране и консултиране на деца и младежи с цел
превенция на рисковото поведение и пълноценно социално включване.
В Община Велико Търново функционира Превантивен информационен център
по наркомании, чиято дейност е насочена към:
- Утвърждаване на устойчива и дългосрочна програма за първична превенция на
злоупотребата с психоактивни вещества на територията на община Велико Търново и
изграждане на активно позитивно отношение към здравословния начин на живот.
- Ранно откриване на проблемна употреба, мотивиране за лечение и намаляване на
рисковете и вредите от употребата на наркотични вещества.
- Прекратяване на злоупотребата с психоактивни вещества чрез включване в
консултативни и лечебни програми.
В изпълнение на чл. 99 а от Закона за движение по пътищата и съгласно
утвърдена от Кмета на Община Велико Търново Инструкция за издаване на карти за
безплатно паркиране на хора с увреждания в Община Велико Търново, продължава
приема на документи от правоимащи лица и издаването на карти за безплатно паркиране
на хора с увреждания от територията на общината.
Картата за безплатно паркиране на хора с увреждания се издава по образец,
съобразен с изискванията на стандартизираният модел на Общността от Приложението
към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. и е валидна на територията на
всички страни членки на Европейския съюз.
Общинска администрация Велико Търново издава карти за безплатно паркиране на
хора с увреждания на всички регистрирани по постоянен адрес на територията на Община
Велико Търново лица с трайни увреждания, за които органите на медицинската
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експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и
степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
Община Велико Търново извършва социални погребения, съгласно Утвърдена
Инструкция от Кмета на общината и Решение на Великотърновски общински съвет за
извършване на 35 броя погребения в размер на 7 350 лв. за календарна година. Право на
помощ по извършване на социални погребения се предоставя на следните лица:
- самотни, без близки и роднини;
- бездомни и безпризорни;
- настанени в Заведения за социални услуги;
- регистрирани лица в Дирекция “Социално подпомагане” – Велико Търново;
- ветерани от войните с постоянен адрес град Велико Търново;

Годишния План за развитие на социалните услуги за 2013 г. към Стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 - 2015 г. е изготвен
съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и е съгласуван с
Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Велико Търново и Обществения съвет за
социално подпомагане при Община Велико Търново. Същият е отворен документ и
подлежи на допълване, изменяне и актуализиране.

РОСИЦА ДИМИТРОВА
Директор на дирекция “СДЗ” и
Председател на Обществен съвет за СП

Съгласувал:
МАЯ ПЕШЕВА-ВЛАДКОВА
Директор на Дирекция “Социално подпомагане”
град Велико Търново
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