Актуален списък на резиденциалните програми за психо-социална
рехабилитация
получили съгласие по реда на Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и за реда за
осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, издадена от Министерство на
здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика.
Организация
Име на програмата
Център за социална
работа „Феникс“ Терапевтична
общност „Феникс“
Програма за психосоциална
рехабилитация при
зависимостти

Сдружение „Билани“
-Терапевтична
общност "БИЛАНИ"
Програма за психосоциална
рехабилитация и
ресоциализация на
лица с наркотични,
алкохолни, хазартни и
интернет
зависимостти
„Фондация Общност
Ново Начало“ Терапевтична
общност „НОВО
НАЧАЛО“
Резиденска програма
за рехабилитация,
личностно развитие и
интеграция на лица
зависими от ПАВ

Страница
Имейл
Телефони за контакт
http://phoenixhouse.bg/
E-mail:
phoenix_house@abv.bg
Директор Програми
+359 2 962 35 84
Административен Директор
+359 887 563028
Офис: +359 898 209 175
www.bilani.bg
https://www.facebook.com/bila
ni.bg/

Седалище
Административен
адрес:

гр. София,
ж.к.“Младост“ 1,
бл.43, вх.9, ет.1, ап.
138

Административен
адрес:
гр. Ямбол,
ул. "АНТИМ І" №14А

Съгласие по
Наредба №8 от
2011г.

Съгласие №
№86/14.03.2019 г.
валидно до
14.03.2022г.

Съгласие №
93/20.03.2019г.
валидно до
20.03.2022г.

E-mail:
bilani@abv.bg; info@bilani.bg
телефони за връзка:
+ 359 893 685 999
+359 46 620 448
+359 2 46 84 887
www.novo-nachalo.net;
E-mail:
info@novo-nachalo.net
телефон за връзка:
+359 876 72 74 67

Административен
адрес:

гр. София, район
„Овча купел“, кв.
„Овча Купел -2“, бл.
30, вх. В, ет. 2, ап.
59

Съгласие №
86/08.02.2016г.
валидно до
08.02.2021г

Сдружение "Спортен
клуб Ка Спорт"
Програма за психосоциална
рехабилитация:
Терапевтична
общност за
тийнейджъри
„Трамплин“ Резидентна програма
„Живот без дрога“

www.kasport.club
E-mail:
sk.ka_sport@abv.bg

„Ренесанс Интер“
ООД
Комплексна
стационарна програма
за психо-социална
рехабилитация за
зависими от ПАВ

http://ren.bg/

Сдружение „Отвори
очи“ – ПЦДОН „Св.
Боян Енравота“
Програма за
психосоциална
рехабилитация и
духовно обгрижване
на лица, които са били
зависими или са
злоупотребявали с
наркотични вещества

телефон за връзка:
+359 88 538 8961
+359 88 582 2110

E-mail:
renbg@mail.ru
+359 898 620 661;
+359 52 356 254;
+359 897 911 164;
http://otvoriochi.org/
E-mail:
pcdon2004@gmail.com

Административен
адрес:
гр. София, р-н
"Лозенец", ул. "Братя
Чакрин" № 12 Б, офис
4

Съгласие №
71/09.01.2020г.
валидно до
09.01.2023г.

Административен
адрес:
гр. Варна,
р-н „Младост“, бул..
"Трети март" № 11,
вх. В, ап. 16

Съгласие №
189/21.05.2019г.
валидно до
21.05.2022

Административен
адрес:
гр. Варна,
кв.Аспарухово,
ул. „Места“ № 38 А

Съгласие №
553/28.09.2018г.
валидно до
28.09.2021г.

телефони за връзка:
Социален работник:

+359 879 113 063
Управител:

+359 879 113 065

Фондация
„Международна
психотерапевтична
асоциация
СВОБОДА“Програми за
психосоциална
рехабилитация на
лица, които са били
зависими или са
злоупотребявали с
наркотични вещества
„Пътят към
свободата“

http://addictionfree.bg;
https://www.facebook.com/tera
pevtichencentar/

„Център Жива“ ООД

https://centrejiva.com/

Рехабилитационен
център от резидентен
тип за лечение на
зависимости

E-mail:
info@centrejiva.com

E-mail:
mpa.svoboda@gmail.com;
iamaddictionfree@gmail.com;

Административен
адрес:
обл. Добрич,
Община Добрич,
с.Приморци, ул.
„Трета“ № 23

Съгласие №
505/17.11.2017г.
валидно до:
17.11.2020г.

Административен
адрес:
Гр.София-1504,
Община Столична,
район „Оборище“,
ул.”Тракия” №54

Съгласие №
471/23.10.2017г.
валидно до
23.10.2020г

телефони за връзка:
+359 888 378 983;
+359 897 003 929;
+359 895 588 352;

телефони за връзка:
+ 359 877 677 834
+359 889 119 221

„Промяната е
Живот“ ООД
Програма за психосоциална
рехабилитация –
терапевтична
общност „Промяната
е Живот“

https://changeislife.bg/
E-mail:
office@changeislife.bg
телефони за връзка:
+359 882 543 817

Административен
адрес:
Гр. Варна,
Р-н „Приморски“,
Ул. „Генерал
Цицерман“ №12, ет.
4, ап.9

Съгласие № 1652 /
01.07.2020
валидно до
01.07.2023г.

Актуален списък на нерезиденциалните програми за психо-социална
рехабилитация
получили съгласие по реда на Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и за реда за
осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, издадена от Министерство на
здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика.
Организация
Име на програмата
Сдружение
„Фракарита
България“,
Програма
„Солидарност“ за
социална
рехабилитация и
реинтеграция на
зависими

Държавна
психиатрична
болница за лечение
на наркомании и
алкохолизъм
(ДПБЛНА),
Програма Дневен
стационар „Живот
на чисто“

Страница
Имейл
Телефони за контакт

Адрес

http://www.solidarnostbg.org/

гр. София,
ул. „Eкзарх Йосиф“
№ 1, ет. 2, ап.5

Съгласие №
101/02.04.2019г.
валидно до
02.04.2022г.

e-mail:
dneven_stacionar@abv.bg

Гр. София, бул.
„Акад. Иван Евст.
Гешов“ № 19

телефони за връзка:
+359 2 822 92 99

(в сградата на
Специализирана
болница по
белодробни болести
„Св. София (СБАЛББ)
партер)

Съгласие №
1209/14.05.2020г.
валидно до
14.05.2023г.

e-mail: info@solidarnostbg.org

Съгласие по
Наредба №8 от
2011г.

телефони за връзка:
+359 2 971 99 20;
+359 884 389 930;
+359 879 474 224;

Име на програмата
Лечебно заведение

Страница
Имейл
Телефони за контакт

Дневна рехабилитационна
програма за лица, които са
били зависими или са
злоупотребявали с
наркотични вещества
към
Областен диспансер за
психични заболявания –
Център за псичхично здраве
„ Д-р П. Станчев“ ЕООДгр. Добрич

http://cpz-dobrich.com/

Дневен център за
рехабилитация и
ресоциализация
към
Областен диспансер за
психични заболявания със
стационар –
гр. Русе – ЕООД

http://cpz-rs.org/

Програма за психосоциална рехабилитация
на зависимости
към
„ЦПЗ – Велико Търново“,
ЕООД,
гр. Велико Търново

http://tcentarpzvt.com/

E-mail:
odpzs_dobrich@abv.bg

Адрес

Съгласие по
Наредба №8 от
2011г.

гр. Добрич
ул.”Панайот Хитов”
№ 24

Съгласие №
357/03.07.2019г.
валидно до
03.07.2022г

гр. Русе,
бул. "Тутракан" №
20

Съгласие №
2499/27.12.2019г.
Валидно до
27.12.2022г.

гр. Велико Търново
ул. „Бузлуджа“ № 1

Съгласие №
529/04.02.2020г.
валидно до
04.02.2023г.

телефон за връзка:
+ 359 58 60 26 55

E-mail:
odpzs_rs@mail.bg
телефон за връзка:
+359 82 845 356;
+359 82 845 379.

E-mail:
cpz.ppsr@abv.bg
телефон за връзка:
+359 62 62 56 97
+ 359 878 59 38 95

