РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Информацията, от която се
нуждаете, винаги под ръка

Уважаеми съседи:
Ръководството, което държите в ръцете си
представя подробна информация за средствата
и услугите, предлагани на гражданите от страна
на общинските органи на Койадо Виалба. Това е
полезен източник за справка за всички живеещи
тук и за гостите на града.
Като невралгичен център на планинската
верига Гуадарама, Койадо Виалба предлага
разнообразни услуги в сферата на търговията, индустрията, отдиха,
спортните и културни мероприятия, както в града, така и в цялата област
с изградени комуникационни мрежи. Към всички услуги, предложени в
настоящето Ръководство, в близките години ще добавим областна
болница, служби на Социалното осигуряване и национален театър „Без
бариери”.
С издаване на настоящето Ръководство за всички граждани, общината
има за цел да улесни опознаването на местността и ресурсите й.
Информацията и близостта са важен компонент за качеството на
услугите и това би довело до по-голяма сплотеност и социално
благополучие.
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Общината и нейната история

Общината Койадо Виалба e разположена в североизточната част на област Мадрид.
Изградена е от различни ядра (историческата част на града, гарата, урбанизациите и
индустриалните полигони), които постепенно са се обединили, за да образуват единно
цяло.

Името е от римски произход, “VillaeAlba” (Бяло селище), дължи се на белия
цвят на гранита, съставляващ пейзажа в
околността. Жителите на Койадо Виалба са
наречени villalbinos /вия албини/.
В общината има около 60.000 обитатели,
което я прави най-населеното място в
района.
Разположена на 41 км от столицата, тя
е най-важният транспортен възел на
мадридската планинска верига не само
заради броя на линиите, които водят
до Мадрид (12 автобусни и 2 влакови
линии), а и заради пряката връзка с над
20 общини. Тя е изходен пункт от Мадрид
за североизточната част на полуострова,
за Кастия и Леон, Галисия и северна
Португалия.
Освен това, Койадо Виалба e търговската
столица на областта. Нейната интензивна
дейност се развива в различни ядра:
големи търговски центрове, индустриални
полигони, както и дребен, но атрактивен и
разнообразен бизнес.
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По своите характеристики, Койадо
Виалба се счита за неразделна част от
западния Метрополитен, а според своето
местоположение представлява входна
зона към централния район на планинската
верига Гуадарама: от нашата община има
достъп до селищата на Алто Гуадарама
(реката, която я пресича) и на Aлто
Мансанарес.
Доказателство за чистата природна
среда е фактът, че 40% от територията
принадлежи на Регионалния парк на
Куенка Алта де Мансанарес.
Северната част в близко бъдеще
ще представлява входна врата към
Националния парк Гуадарама. В южната
част, в голяма близост е разположен
Регионалният парк Курсо Медио на река
Гуадарама и нейните околности.
Ето защо, Койадо Виалба e идеален избор
за живеене за онези, които желаят да
комбинират удобствата на един модерен
и активен град с близостта на чистата
природна среда.

РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАЖДАНИТЕ • КОЙАДОВИАЛБА

Туристически атракции
> Piedra del Concejo
През 1724 година, дороманският
църковен съвет се събирал под звука
на камбаната на издяланите стъпала
на една скала. Намира се на площад
Constitución.
> Iglesia del Enebral
Построена в Ренесансов стил през
XVI и XVII век. Най-забележителна е
скулптурата на Virgen del Enebral и
нейното кръщелно корито от камък.
> Fuente del Caño Viejo
Това е една от малкото останки от
арабски произход, останали в областта.
Водата, която извирала от този извор,
снабдявала колонията El Enebral.

> Културен център и парк Peñalba
Разположен в историческата част
на града. Могат да се видят над стогодишни дървета и една господарска
къща, реставрирана в началото
на XX век. В нея се помещават
Културен център, Общински съвет на
образованието и седалището на UNED.
> El Coto de Las Suertes
Това е защитена природна местност
от 40 хектара, в която се развиват
средиземноморски екосистеми с
обширни зони, превърнати в пасища за
добитъка.
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Какви транспортни средства
има в Койадо Виалба?

За да се придвижвате в Койадо Виалба

Има няколко градски автобусни линии, които тръгват от Железопътната гара /Renfe/ и се
движат в общината. Това са: L1, L2, L3, L4, L6, L7a y L7b.
Повече информация ще намерите в компанията Francisco Larrea

За да отидете до Мадрид
АВТОБУСНИ ЛИНИИ

ВЛАКОВИ ЛИНИИ

За Moncloa

За Chamartín и Atocha - C8

671, 672 y 672A. Спират в El
Zoco и в историческата част.

За Príncipe Pío, Atocha и Chamartín - CÍO

673. Спира в El Zoco и Los
Valles.

ВЕЛОСИПЕДИ ВЪВ ВЛАКА
Можете да отидете с велосипед в следните
часове и линии:

681,682,683,684,688,691.
Спират в El Zoco.
687. Спира на Автобусната гара.
За Plaza Castilla
876. Спира в историческата част
и Los Valles.

> От понеделник до петък от десет часа сутринта на всички
линии (в петъчните дни и в навечерията на празнични
дни, за да се върнете от Мадрид, можете да бъдете с
велосипед само на линия CIÓ).
> В съботните и празнични дни през целия ден с линия CIÓ.
> За да идете и да се върнете от Cercedilla: всички дни, с
изключение на съботните и празнични дни през зимата.

БИЛЕТИ ЗА 10 ПЪТУВАНИЯ. Има, както за автобуси (градски и извънградски), така и за
влака. Те са по-икономични от обикновените билети.
АБОНАМЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ КАРТИ. Ако често използвате обществения транспорт,
по-изгодно е да си купите месечна или годишна абонаментна карта. Освен това,
нейната цена е по-икономична за лица под 22 и над 65 годишна възраст. Картите се
продават в павилионите за цигари, марки и др. Койадо Виалба принадлежи към зона B3.
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За да отидете до други общини
Alpedrete (681, 684, 685, C8)
Becerril de la Sierra (691)
Cerceda (672, 672A, 720, 876)
Cercedilla (684, 685, C8)
Collado Mediano (683, C8)
Colmenar Viejo (720)
Colmenarejo (630)
El Boalo (672A)
El Escorial (C8)
Galapagar (630, C8, C10)
Guadarrama (660, 664, 682,
683, 684, 685, 688)
Las Rozas (684, 685, C10)
Los Molinos (684, 685, 688, C8)

Majadahonda (685, C10)
Mataelpino (672)
Manzanares El Real (720)
Moralzarzal (671, 672, 672A,
720, 876)
Navacerrada (685, 691)
Pozuelo (C10)
San Lorenzo de El Escorial
(660, 664)
Soto del Real (720)
Torrelodones (684, 685, C8,
C10)
Valdemorillo (630)

За да паркирате

В някои зони трябва да заплатите за паркиране от
понеделник до петък (от 9 до 14 и от 17 до 20 часа) и
събота (от 9 до 14 часа).
Зелени зони: Запазени изключително за живеещите в
зоната. Трябва да имате карта за местожителство или
билет, заплатен чрез зелените машини за паркиране (наймного един час).

Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC)

Plaza de la Constitución, 1
91 856 28 50
c/ Real, 26
91 856 29 90

Policía Local
c/ Real, 26
092
91 850 54 53

Francisco Larrea

www.franciscolarrea.com/
urbanosvillalbacon.htm
91 857 71 49

Consorcio Regional
de Transportes

Информация за автобуси
и влакове
www.ctm-madrid.es
012

Taxis

902 111 343

Сини зони: Трябва да заплатите билет чрез сините
машини за паркиране (най-много два часа).
Картата за местожителство се издава от Центъра за
обслужване на гражданите.
Ако имате ограничена подвижност, може да поискате
карта за паркиране от локалната полиция.
ВЕЧЕРЕН ТРАНСПОРТ
В границите на Койадо Виалба, автобус L5. До
Madrid (Moncloa), линиите N602 и N603.
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Mоите документи в изправност: лични
карти, разрешения и други документи.

Регистрация в общината
Трябва да се регистрирате в общината по
местожителство:
OO

OO

Tова Ви дава достъп до множество обществени
услуги: здравен център, образователни центрове,
социални услуги и др. Ще имате намаления за
общински дейности и преференциален достъп.
Позволява документите Ви да бъдат изправни: DNI,
лична карта, санитарна карта, pазрешение за работа,
социално осигуряване, шофьорска книжка, семейно
групиране, данъци и др.

DNI (Национален документ
за идентификация) или
разрешение за пребиваване
DNI e задължителен документ при навършване на 14
години за гражданите с испанска националност, живеещи
в Испания. Лицата под 14 години също могат да имат DNI.
Задължително е неговото подновяване преди да изтече
срокът на валидност.
За да получите DNI или да го подновите, може да
поискате среща в локалната полиция. Подаването на
молбата и получаването на документа се извършва в
различни дни. Можете също да уредите предварителна
среща в дирекцията на националната полиция.
Разрешението за пребиваване се заявява в дирекция
на полицията, в Службата за чужденци или в Службата за
обслужване на гражданите (SAC) и трябва да го подновите
в установения срок.
Aко имате националност от държава-членка на
Европейския съюз и живеете в Испания повече от три
месеца, трябва да бъдете вписани в Централния регистър
на чужденците посредством Службата за чужденците или
Дирекция на полицията.
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Ако имате националност
от държава-членка
на Европейския съюз
или страната Ви има
сключено споразумение
с Испания и сте живяли
легално в Испания през
последните 5 години,
можете да заявите
ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ В
ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ.
Ако нямате ИСПАНСКА
НАЦИОНАЛНОСТ,
можете да я заявите ако
сте живяли легално 10
последователни години
в Испания, 5 години в
случай, че сте бежанци
или 2 години за някои
други държави. Можете
също да я заявите ако
имате сключен брак от
една година с испански
гражданин.
Информирайте се в
Центъра за Общински
мероприятия (CIM).

Регистрирането в
Общината е БЕЗПЛАТНО.
Може да го направите в
Службата за обслужване
на гражданите (SAC).
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Семейни документи
Граждански и
църковен брак

Гражданският или църковен брак
трябва да бъде вписан в Гражданския
регистър. Католическият,
евангелисткият, еврейският и
ислямският брак се признават за
законни от Държавата. В Гражданския
регистър или в религиозния център,
където ще сключите брак, ще Ви
информират за необходимата
документация. Можете да сключите
брак без да имате разрешение за
пребиваване в Испания.

Сключване на брак в
други държави

Ако сте сключили брак в друга държава,
можете да го регистрирате в Испания
ако Вие или съпруга/съпругата Ви имате
испанска националност. В Гражданския
регистър ще Ви информират за
необходимата документация.

Регистриране
на съвместно
съжителство

Ако сте живяли заедно с партньора/
партньорката си най-малко дванадесет
последователни месеца, можете да се
регистрирате в Общината като двойка
по съвместно съжителство. В Службата
за обслужване на гражданите (SAC)

ще Ви информират за процедурата и
необходимата документация.

Вписване на децата в
регистъра

Ако Ви се роди дете или осиновите дете, трябва
да го запишете в Гражданския регистър.
Регистрацията е автоматична ако живеете в
Койадо Виалба.

Националност на децата
Децата имат испанска националност:
OO

Ако майката или бащата са испанци.

OO

Ако са родени в Испания и поне единият от
родителите е роден в Испания.

OO

Ако са родени в Испания от родители
чужденци при навършване на една година.
Tрябва да подадете заявление.

OO

Ако нямат навършени 18 години и са
осиновени от испански гражданин. Ако
имат навършени 18 години, може да
поискат националност две години след
осиновяването.

Молбата за получаване на националност може
да бъде заявена в Гражданския регистър.

Семейно групиране

Ако живеете в Испания законно от една година
и имате разрешение да пребивавате най-малко
още дванадесет месеца, можете да поканите
да живеят с Вас някои членове на семейството.
Информирайте се в Центъра за общински
мероприятия (CIM).
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Документите на колата
Шофьорска книжка

Минималната възраст за получаване на
шофьорска книжка зависи от вида на
управляваното превозно средство:
OO

14 години: мотоциклети или превозни
средства за лица с ограничена подвижност
без право да возят пътници.

OO

16 години: мотори до 125 ce на цилиндъра.

OO

18 години: превозни средства до 9 места.

OO

21 години: специален транспорт (aвтобус,
камион и др.)

За да получите шофьорска книжка, трябва да
се явите на теоретичен и на практичен изпит.
Можете да се подготвите в автошкола.

ШОФЬОРСКА КНИЖКА ОТ ДРУГА
ДЪРЖАВА. В някои случаи можете да
замените Вашата шофьорска книжка от
друга държава с испанска. Информирайте
се в службите на Главна дирекция за
движението по пътищата (DGT) или на
нейната уеб страница.
ПОДНОВЯВАНЕ НА ШОФЬОРСКАТА
КНИЖКА. Не е позволено да се шофира
с шофьорска книжка с изтекъл срок на
валидност. Преди изтичане на срока й
на валидност, ще получите известие по
местоживеене за нейното подновяване.
Можете също да се обърнете към
Областната дирекция за движението по
пътищата.
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Застраховка

Задължително е да имате застраховка
за евентуални щети на лица и
имущество. Много фирми предлагат
тази услуга.

Технически преглед
на превозните
средства (ITV)

Общински данък
върху недвижимите
имоти
Ако притежавате жилище, трябва да
заплащате:
OO

Данък върху недвижимите имоти
(IBI)

OO

Такса смет

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
Plaza de la Constitución, 1- 91 856 28 50
c/ Real, 26 - 91 856 29 90

Centro Iniciativas Municipales (CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10 - 91 279 51 51
www.cdtvillalba.org

Policía Local

c/ Real, 26 - Teléfonos: 092 - 91 850 54 53

Registro Civil

Plaza de los Belgas, s/n. - 91 850 01 28

Comisaría Policía Nacional
Camino de Huertas, 36.
Pozuelo de Alarcón
91 799 04 82

Регистрираните в Испания превозни
средства трябва периодично да минават
на технически преглед: ITV.

Cita previa renovación DNI

Моторите също трябва да минават на
технически преглед.

902 247 364
www.citapreviadnie.es

Oficinas de Extranjeros

Данъчно облагане за
колите (IVTM)

Можете да намерите техните адреси и
телефони в Интернет или на тел: 060
extranjeros.mtas.es/es/lnformacionlnteres/
OficinasExtranjeros

Заплаща се в Общината или по банков
път.

Dirección General de Tráfico (DGT)

Замяна на шофьорска книжка - 902 300 175

Jefatura Provincial de Tráfico
За да избегнете евентуално
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ГЛОБИТЕ,
уведомете за новия си адрес
в Областната дирекция за
движението по пътищата. Това е
задължително и безплатно.

РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАЖДАНИТЕ • КОЙАДОВИАЛБА

c/ Arturo Soria, 125. Teléfono: 060
Преди да посетите дадена
инстанция, обадете се, за да
видите какви документи са
необходими.

ITV Collado Villalba

Carretera A-6 Km 37,600
Vía de Servicio, dirección Madrid
91 851 16 87

КОЙАДОВИАЛБА • РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАЖДАНИТЕ
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Какво да направя ако искам
да работя?

Запишете се в
общинска служба за
търсене на работа
OO

Бюро по труда на област Мадрид.

OO

Трудова борса на общината на Койадо
Виалба. Намира се в Центъра за
общински мероприятия (CIM).

Завършете курс, който
да Ви помогне да
намерите работа
В Бюрото по труда предлагат безплатни
курсове ако сте регистрирани като лице,
търсещо работа.

Искате да започнете
работа за своя сметка
или да създадете
фирма?

В CIM могат да Ви информират как да
започнете работа за своя сметка или да
създадете фирма. Вижте в настоящето
Ръководство раздела „Имам или искам да
създам фирма” (стр. 16).
Не забравяйте, че ако нямате националност
от страна-членка на Европейския съюз,
за да работите за своя сметка, трябва
да имате разрешение за работа за своя
сметка.

В CIM също могат да Ви информират за
интересни образователни курсове.

Ако искате да се
подготвите за
професионален
конкурс

За да работите в държавната
администрация, тоест, общини, автономни
области и органи, подчинени на Главната
администрация (Mинистерства, Държавни
агенции и др.), трябва да се явите
на професионален конкурс. За някои
конкурси е задължително да притежавате
националност от държава-членка на
Европейския съюз.

Търсене на работа в
Интернет

Може да разгледате някоя от следните уеб
страници:
www.infoempleo.es
www.laboris.net
www.trabajos.com
www.servijob.com
www.segundamano.es
www.empleopublico.net

Можете да се информирате в CIM, на уеб
страницата или на тел: 060.

ЗА ДА РАБОТИТЕ трябва да сте навършили 16 години, да имате националност от
страна-членка на Европейския съюз или да притежавате разрешение за работа.
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Ако имате степен на ИНВАЛИДНОСТ или НЯМАТЕ ИСПАНСКА НАЦИОНАЛНОСТ, в
CIM могат да Ви дадат специализирана информация.
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Мога ли да получавам
обезщетения за
безработни?
OO

c/ Rincón de las Eras, 10
91 279 51 51
www.cdtvillalba.org

Ако имате платени социални осигуровки
за период не по-малък от 12 месеца в
последните 6 години, можете да получавате
плащания за безработни. Трябва да подадете
молба в Бюрото по труда. Преди това
трябва да сте се регистрирали в бюрото като
лице, търсещо работа.
Колкото повече време имате платени
социални осигуровки, толкова по-дълго ще
получавате плащания за безработни. За всяка
година платени социални осигуровки, можете
да получавате плащания за безработни в
продължение на четири месеца, общо до две
години за шест годишен период на платени
осигуровки.

OO

Centro de Iniciativas
Municipales (CIM)

Oficina de Empleo
c/ Piedrahita, 42
91 850 38 88

Redtrabaja

Web informativa del Servicio
Público de Empleo Estatal
www.redtrabaja.es
OO

Ако имате минимални доходи и
живеете законно в област Мадрид,
може да подадете молба за
Минимален доход за включване в
системата на Социалните служби.

След спиране на плащанията, за
определено време може да получавате
помощи за безработни. Информирайте се в
Бюрото по труда.

В изброените по-долу случаи ВИЕ и ФИРМАТА, в която работите, имате някои
ПРЕДИМСТВА:
OO

Ако сте жена (предимствата са повече за жертвите на насилие от партньора,
безработни за период над пет години или започнали работа след раждане или
осиновяване).

OO

Ако сте на възраст между 18 и 30 години или над 45 г.

OO

Ако имате степен на инвалидност.

OO

Ако сте безработни повече от шест месеца.

OO

Ако се намирате в ситуация на социално изолиране, признато от службите на
Социалното осигуряване.
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Как да проверя дали
съм регистриран
в Социалното
осигуряване?

Поискайте доклад за трудов стаж от Главната
дирекция на Социалното осигуряване.

Какви права имам като
работещо лице?

Вашите права като работещо лице са
регулирани в Статута на работниците
и в Колективния трудов договор според
Вашия трудов сектор. Ако се нуждаете от
консултация за Вашите права в работата,
можете да се обърнете към синдикат. В
Койадо Виалба седалище имат синдикатите
UGT и CCOO.

КОЙАДОВИАЛБА • РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАЖДАНИТЕ

060

Teléfono y web de
información para
los ciudadanos - 060
www.060.es

Unión General de
Trabajadores (UGT)
c/ Clara Campoamor, 2
91 849 11 97

Comisiones Obreras
(CCOO)

c/ Pardo de Santallana, 44
91 849 35 27

Tesorería General
de la Seguridad Social

c/ Juan de Toledo, 19
San Lorenzo de El Escorial
901 50 20 50
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Имам или искам да създам
фирма

Как да създам фирма?
OO

OO

OO

Предприемаческият център “La
Cantera” предлага на Вашето внимание
следния набор от услуги: консултация,
изготвяне на фирмени планове,
подготовка, помощно управление,
достъп до микрокредити. Разгледайте
тяхната уеб страница.
Можете да използвате Интернет
портала Boncovi, за да намерите
интересна за Вас бизнес възможност.

Можете да подадете молба за
търговско помещение или да
регистрирате фирмата си в
предприемаческия център “La Cantera”.

Как да намеря
работници за моята
фирма?

c/ Rincón de las Eras, 10
91 279 51 51
www.cdtvillalba.org

Може да представите оферта за работа в
Бюрото по труда или в Общинската трудова
борса в Центъра за общински мероприятия
(CIM).

Centro Empresarial
de Collado Villalba
“La Cantera”

Parque Empresarial
c/ Anastasio Nieto, 11
91 828 40 46
www.cdtvillalba.org/lacantera

А АКО ЛИЦЕТО Е ЧУЖДЕНЕЦ?
OO

OO

OO

В предприемаческия център
“La Cantera” съществува Център
за разпространение на иновациите,
който предлага присъствени и
онлайн курсове и семинари за малки
и средни фирми.

Centro de Iniciativas
Municipales (CIM)

Ако лицето има националност от
страна-членка на Европейския съюз,
можете да го наемете на работа без
никакви предварителни изисквания.
Ако лицето има националност от
друга страна, трябва да притежава
валидно разрешение за работа за
чужда сметка.
Ако лицето притежава само
разрешение за пребиваване, можете
да подадете молба за издаване
на разрешение за работа за
чужда сметка в някоя от службите
за чужденци към държавните
административни органи в Мадрид.

Как да създам възможност
за съвместимост между
служебния и личния живот
на работниците?
Можете да се информирате за съвместимостта
между личния и служебен живот на Вашите
служители в Общинския съвет за жената.
На Ваше разположение от уеб страницата на
общината е предприемаческото ръководството
„Съвместимост между служебния и личния
живот”.

Boncovi

www.cdtvillalba.org/boncovi

Служби за чужденци

Може да намерите техните
адреси и телефони в Интернет
или на тел: 060
extranjeros.mtas.es/es/
InformacionInteres/
OficinasExtranjeros

Concejalía de Mujer

91 851 97 45
Edificio Polifuncional
Plaza Principe de España s/n.

Web del Ayuntamiento
de Collado Villalba

www.ayto-colladovillalba.org
Има известни ПРЕДИМСТВА при наемането
на жени, инвалиди, лица над определена
възраст, безработни, жертви на домашно
насилие и др.
Информирайте се в CIM.
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Тревожи ме моето здраве

Кой е моят здравен център?

В повечето случаи това е най-близкият до Вас център. За да сте сигурни, обадете се на
телефона за обслужване на потребителите, разгледайте уеб страницата на Министерство
на здравеопазването в Мадрид или се обърнете към Общинските служби за обслужване на
гражданите. Уговорете си среща по телефона преди да отидете в здравния център. Има
Център за психично здраве в Здравния център Estación

Как да получа
здравна карта?

За да имате достъп до държавното
здравеопазване, трябва да
притежавате здравна карта, която
може да заявите в Здравния център
като представите удостоверение за
регистрация в общината. Ако още
не сте я получили и имате нужда
от медицинско обслужване, трябва
да представите документ, че сте я
заявили.

Безплатни ли са
лекарствата?

В Здравния център можете да
получите зелена или червена
рецепта. Лекарствата са
по-икономични със зелената
рецепта, защото държавното
здравеопазване поема част от
разходите. Червените рецепти
са само за пенсионерите, чиито
лекарства са безплатни.

Какво да правя при спешен
случай?
Ако Здравният център е затворен, можете да
отидете в Здравния център Estación, където има
Спешно отделение.

Провеждат се множество мероприятия,
посветени на грижи за здравето.
OO

OO

Можете да отидете в най-близките болници:
Болница El Escorial или Болница Puerta de Hierro
Majadahonda.
OO

В случай на СПЕШНОСТ,
обадете се на тел: 112

OO

Ако имате нужда от информация и/
или ориентация за НАРКОТИЦИ,
наркозависимости и тяхното
предотвратяване, можете да се
обърнете към Центъра за обслужване на
наркозависими лица. Провеждат се също
терапии в случаите на пристрастяване.

Всички лица под 18-годишна възраст и БРЕМЕННИТЕ жени имат право на пълно
обслужване дори и да нямат здравна карта.
Всяко лице има право да бъде обслужено в случай на СПЕШНОСТ, дори и да няма
здравна карта.
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си?
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OO

Здравният център предлага
образователни програми за
здравето на майката и детето, за
храненето, за болестите, предавани
по полов път и др.
В течение на годината Общинският
съвет по здравеопазване
провежда множество кампании и
мероприятия за здравето.
Общинският съвет за жената
oрганизира беседи и курсове за
възстановяване на физическото,
психичното и емоционалното здраве
и разполага с център за безплатна
психологическа помощ. Уговорете си
час предварително.
Ако сте навършили 60-години,
ако сте се пенсионирали
преждевременно, ако съпругът/
съпругата Ви са починали или са
пенсионери, можете да участвате
в мероприятията и беседите по
здравеопазване към Общинския
съвет за хора от третата възраст.
В Младежкия информационен
център, разположен в Младежкия
дом, можете да получите
информация за здравето и
сексуалността.

Teléfono de Atención al Usuario - 012
Sanidad Madrid

www.centrossanitarios.sanidadmadrid.org

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
Plaza de la Constitución, 1 - 91 856 28 50
c/ Real, 26 - 91 856 29 90

Centro de Salud Estación

c/ Los Madroños, 5 - Cita previa: 91 850 60 96
Urgencias: 91 851 14 02
Salud Mental: 91 850 30 08

Centro de Salud Pueblo

c/ Fuente del Álamo, 10 - 91 851 99 57

Centro de Salud Sierra de Guadarrama

c/ Ignacio González Serrano, 27 - 91 849 71 36

Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda
c/ Manuel de Falla, 1. Majadahonda
91 191 60 00

Hospital El Escorial

Ctra. M-600 de Guadarrama
a San Lorenzo de El Escorial, Km. 6,255
San Lorenzo de El Escorial - 91 897 30 00

Concejalía de Sanidad
91 849 98 01

Concejalía de Mujer y Mayores
91 851 97 45
Edificio Polifuncional
Plaza Principe de España s/n.

Casa de Juventud

c/ Batalla de Bailén, 24 - 91 851 24 94

Centro de Atención Integral
a Drogodependientes (CAID)

Plaza Príncipe de España, s/n. - 91 851 12 61

КОЙАДОВИАЛБА • РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАЖДАНИТЕ
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Образованието на моите
деца до 16-годишна възраст

Трябва ли да водя
децата си на училище?
Да, задължително е да ги водите на
училище от 6 до 16-годишна възраст.
Задължителното образование включва
Основно и Средно задължително
образование (ESO).

Макар и Вашето дете да няма испанска
националност, то също има право на
образование, както испанските деца.

Трябва ли да плащам,
за да ходят децата ми
на училище?

Образованието не се заплаща за периода,
в който е задължително. Образованието
е безплатно също за децата от 3 до 5
годишна възраст. Винаги ще намерите
свободно място в държавно или
субсидирано училище. Ако Вашето дете е
регистрирано в Койадо Виалба, в годината
на третия му рожден ден, ще получите
писмо от общината за съответните срокове
за записване и удостоверението за
регистрация в общината за подаване на
молба в учебния център.

Каква е разликата
между държавно и
субсидирано училище?

Образованието до 16-годишна възраст
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МАЛКИ ДЕЦА

Държавното училище принадлежи на
Държавната администрация и тя пряко
сключва договори с преподавателите.

ОТ 0 ДО 5 ГОДИНИ.

Субсидираното училище е частна
собственост и Държавната администрация
превежда средствата, необходими за
неговото ръководство и наемането на
преподаватели.

НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Как да избера училище
за децата си?

Редовният срок за подаване на
молбите всяка година се определя от
административните органи на област
Мадрид. Записването обикновено започва
през месец април, когато трябва да отидете
в избрания от Вас учебен център и да
попълните формуляр-молба.
В случай, че редовният срок е
приключил и детето Ви не е записано,
можете да се обърнете към Комисията
за задължителното образование
под ръководството на областната
администрация в Мадрид.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ (ESO)

Разделено е на два цикъла.

ОТ 12 ДО 16 ГОДИНИ

Първи цикъл: от 0 до 2 години.

Cъстои се от четири курса.

Провежда се в детските училища.
Втори цикъл: от 3 до 5 години.
БЕЗПЛАТНО И НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
Провежда се в детските и основни
училища (CEIP).

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОТ 6 ДО 11 ГОДИНИ
Cъстои се от шест курса. От първи до
шести курс на основното образование.
Разделено на три цикъла, всеки един с
продължителност от две години.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И БЕЗПЛАТНО.
Провежда се в детските и основните
училища (CEIP).

От първи до четвърти курс на ESO.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И БЕЗПЛАТНО.
Провежда се в институтите за средно
образование (ÍES).

При успешно завършен четвърти курс
на ESO или програмата за начална
професионална квалификация (PCPI),
учениците получават Диплома за
завършено средно задължително
образование (т.нар. „Диплома за
ESO”).
При неуспешно завършване,
учениците получават Удостоверение
за задължително образование,
в което са отразени изучаваните
предмети и учебни години.

А след 16-годишна възраст?
Децата с ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНО
ОБУЧЕНИЕ, ще бъдат приети в учебни центрове и ще учат с връстниците си.
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След навършване на 16 години, Вашият син/дъщеря може да продължи да учи или да
започне да си търси работа. Ще намерите информация за образованието над 16-годишна
възраст в друг раздел на това ръководство: „Вече съм на 16 години и искам да уча”
(страници 26-29).
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Има ли финансови
помощи за
образование?
OO

За записване на децата между 0 и
3-годишна възраст в частни учебни
центрове.
-- Помощи от Общината.
-- Заявяват се чрез SAC.

Има ли служби,
които да ми
помогнат за
образованието на
децата ми?
OO

Поддържайте контакт с
преподавателите от училищния
център.

OO

Ако имате затруднения с
образованието на децата си, можете
да се обърнете към Социалните
служби. Te ще Ви ориентират
и ще Ви предложат беседи за
родителите (съвместно със Съвета
по образованието).

-- Стипендии за Област Мадрид. Заявяват
се в Дирекцията на териториалната
област на Западен Мадрид.
OO

За учебници и педагогически материал.
Заявяват се в секретариата на
образователните центрове.

OO

-- Стипендии за Област Мадрид.
-- Програма на общината „На училище с
безплатни учебници”. Чек за учебници
за втория цикъл на детското образование
и използвани учебници за основно
образование.
OO

OO

За училищната столова.
Стипендии за Област Мадрид. Заявяват се в
секретариата на училищните центове.

OO

Ако се нуждаете от информация
за образователната система
или детето Ви има проблеми с
отсъствията от училище, можете
да се обърнете към Cъвета по
образованието.
През месец март или април,
oбщината на Койадо Виалба
oрганизира ден за ориентация
на учениците в институтите.
Разпространява се ръководството
„Ориентирай се... и вземи
решение”.
Областните административни
органи в Мадрид

Също издават ръководство за
образователно ориентация, което може
да намерите на уеб страницата на
CRIF Las Acacias.
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ В КОЙАДО ВИАЛБА

УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА
ДЪРЖАВНИ

ЧАСТНИ

Casa de Niños
“El Hada
Tragamanzanas”
c/ Los Almendros, s/n.
91 849 31 74

Arco Iris
c/ Costa del Sol, 3
91 851 22 66

El Parque
c/ Sierra de Aitana, 1
91 850 85 50

Arlequín
c/ Marcelo Martín
Bravo, 3
91 849 32 42

Los Pitufos de Sandra
c/ Cañada Real, 20
91 851 56 01

Cuentacuentos
c/ Fuente del Alamo, 10
91 851 09 29
La Vaca Flora
c/ Los Madroños, 7
91 851 88 73

Bambi
c/ Cercedilla, 10
91 851 04 81
Caramelos
c/ Antigua carretera
de Galapagar, 23
91 850 82 58
Dino
c/ Eladio Aranda, 18
91 851 99 29

Nubes
c/ Caño Viejo, 48
91 850 60 95
Pequeguay
Camino Venta
de El Escorial, 8
656 66 32 99
Pipiú
c/ Nardos, 2
91 849 03 93

El Cole de los Peques
c/ Boalo, 5
91 851 60 66

Sonrisas
c/ Urano, 2
91 851 96 64

El Enebral Montessori
Paseo de Belmas, 5
91 850 90 39

Virgen de la Encina
c/ Marcelo Martín
Bravo, 2
91 851 42 74

El Mundo de los Niños
c/ Pto. de Navacerrada, 5
625 08 49 61
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ В КОЙАДО ВИАЛБА

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧИЛИЩА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ДЪРЖАВНИ
Antonio Machado
c/ Ignacio González, 15
91 851 36 22
Cantos Altos
Camino de
la Fonda, s/n.
91 849 99 66
Cañada Real
c/ Almiar, 35
91 850 00 60
Daniel Vázquez Díaz
(Edificio San Antonio)
c/ Fuente del Alamo, 8
91 850 61 39
Daniel Vázquez Díaz
Carretera de
Alpedrete, 1
91 850 61 38
El Enebral
c/ Doctor José María
Poveda, 6
91 850 71 26

CУБСИДИРАНИ
Mariano Benlliure
c/ Isla de Sálvora, 155
91 850 40 01
Miguel Delibes
c/ Ruiz de Alarcón, 8
91 850 18 23
Miguel de Cervantes
c/ Ruiz de Alarcón, 1
91 851 65 33
Profesor Enrique
Tierno Galván
c/ Los Almendros, 1
91 849 08 08
Rosa Chacel
(Edificio Mío Cid)
c/ Nicolasa
Fernández, 7
91 850 61 37

УЧИЛИЩА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУТИ

Santísima Trinidad
c/ Morales de Antuñano, 7
91 850 02 20

Jaime Ferrán
c/ Matalpino, 22
91 850 15 71

Lázaro Cárdenas
c/ Isla de Sálvora, 153
91 851 45 81

Virgen de la Almudena
Ctra. de Moralzarzal, 10
91 850 21 44

Las Canteras
c/ Peñalara, 2
91 851 34 38

María Guerrero
c/ Ruiz de Alarcón, 2
91 850 81 47

ЧАСТНИ
Fontenebro
c/ Arroyo del Osea, s/n.
91 850 82 11
El Enebral Montessori
Paseo de Belmas, 5
91 850 90 39
СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Peñalara
c/ Peñalara, 3
91 851 16 41

CУБСИДИРАНИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ

Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 850 69 61
www.educa.madrid.org/web/cepa.
colladovillalba

Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC)

Plaza de la Constitución, 1
91 856 28 50
c/ Real, 26
91 856 29 90

Santísima Trinidad
c/ Morales de
Antuñano, 7
91 850 02 20

Comisión de Escolarización

Santa María
Carretera de
Moralzarzal, 6
91 850 01 63

Virgen de la
Almudena
Carretera de
Moralzarzal, 10
91 850 21 44

Dirección del Área
Territorial de Madrid Oeste

IES Jaime Ferrán
c/ Mataelpino, 22
91 849 09 55

Carretera de La Granja, 4
91 856 25 00

CRIF Las Acacias

www.educa.madrid.org/web/
crif.acacias

Принципно детето Ви не може да присъства в
часовете до 16-годишна възраст, но ако има
навършени 14 години и е издържало 2 курс на
ESO, може да се запише да изучава чужд език,
различен от изучавания в ESO.
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Servicios Sociales

CEA
c/ Honorio
Lozano, 2, 2º
91 850 57 95

ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
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Centro Cultural Peñalba
c/ Doctor José María Poveda, s/n.
91 851 56 50
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Escuela Oficial de Idiomas

c/ Ruiz de Alarcón, 2 (Edificio del
IES María Guerrero)
91 851 37 44
www.eoivillalba.com
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Вече съм на 16 години и
искам да уча

Ако нямате диплома
за завършено средно
образование ESO

Как да продължа
да уча без да съм
дипломиран/а?

OO

OO

Ако сте записани в Бюрото по труда като
безработен/безработна, можете да се
запишете за професионални курсове,
школи или кръжоци. Повече информация
за тях ще намерите в CIM.

OO

Можете да се запишете за курсове от
дистанция на Aula Mentor в Койадо
Виалба.Повече информация за тях ще
получите в CEPA.

OO

Може да се запишете в курсове по
университетско обучение след като
издържите изпит за навършилите 25
или 45 години. Може да се подготвите
в центъра на UNED в Койадо Виалба.
Ако имате навършени 40 години е
достатъчно да разполагате с трудов опит
в областта на образователните курсове,
които искате да изкарате.

Ако сте на възраст до 18 години, можете
да продължите да учите ESO или да
се включите към PCPI (Програма за
начална професионална квалификация).
Такива програми има в институтите,
в някои субсидирани центрове и в
Центъра за общински мероприятия. С
помощта на PCPI ще бъдете подготвени
да започнете работа.

OO

Можете да се запишете в Центъра
за непрекъснато образование на
възрастните (CEPA) в курсове от
различни равнища: от основен курс по
четене до подготовка за диплома за
ESO.

OO

Ако издържите приемния изпит, може
да преминете подготвителен курс от
средно равнище за професионална
подготовка, за пластични изкуства и
дизайн, за спортно обучение или за
музика и танци.

OO

OO

Ако вече имате навършени 19 години
и издържите приемния изпит, може да
предприемете висш подготвителен
курс. За тази цел може да се подготвите
в CEPA.
Ако вече имате навършени 17 години,
може да завършите курс за Аниматор.
Информирайте се в Младежкия център.
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КЪДЕ МОГА ДА ПОЛУЧА ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ?
OO

OO

В ръководството „Ориентирай се...
и вземи решение”. Можете да го
получите в Общинския съвет по
образованието.
В Ръководството за
образователна ориентация,
издадено от администрацията
на област Мадрид. Можете да го
намерите в уеб страницата на CRIF
Las Acacias.
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Къде мога да
науча испански
език?
OO

В CEPA се провеждат курсове
на три равнища в сутрешните и
следобедни часове.

OO

В CIM се провеждат
интензивни курсове в
сутрешните и следобедни
часове.

OO

В CEIP Cañada Real се
провеждат курсове за майките
на децата от центъра.

Къде мога да науча друг
език?

В Койадо Виалба може да учите чужди езици в
следните центрове:
OO

Държавно училище за чужди езици: Немски,
френски и английски език. Нуждаете се от
разрешение за пребиваване ако нямате
националност от държава-членка на Европейсия
съюз.

OO

Културен дом: Френски и английски език.

OO

CEPA: Английски език.

OO

Някои центрове на AMPAS (Aсоциации на
родителите на учениците): Английски език.

КОЙАДОВИАЛБА • РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАЖДАНИТЕ
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Ако имате диплома
за завършено средно
образование ESO

Институтите за Средно
образование в Койадо
Виалба предлагат различни
ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУРСОВЕ
и специалности за степен
Бакалавър. Всеки център ще
Ви предостави информация за
обучението, което предлага.

Можете да запишете:
OO
OO
OO

OO

Курс на обучение за получаване на степен
бакалавър.
Средни подготвителни курсове за
професионална подготовка.
Ако издържите изпит или имате трудов
опит в съответната образователна
област, може да се запишете за средни
подготвителни курсове за пластични
изкуства и дизайн.
Ако издържите съответен изпит, може да
завършите средно спортно образование.

Ако имате диплома за
бакалавър

Списък на образователните
центрове ще намерите на
страница 25.

Ако имате диплома
за Техник/Специалист
Можете да учите:
OO

За спепен Бакалавър.

OO

След като издържите съответния
изпит, можете да се запишете за висши
образователни курсове в областта на
завършената от Вас специалност.

Можете да учите в:
OO
OO

OO

OO

OO

Висши подготвителни курсове за
професионална подготовка.
Ако дипломата Ви за бакалавър е в областта
на Изкуствата или издържите съответен изпит,
може да запишете висши подготвителни
курсове за пластични изкуства и дизайн.
Ако сте завършили спортно образование,
може да се запишете за висше образование
в областта на спорта.
След издържане на съответния изпит, може
да се запишете за висше образование в
областта на изкуствата.
След издържане на приемния изпит в
Университета (PAU) и съобразно оценките
Ви, може да предприемете висше обучение
в университета.
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Ако имате диплома
за Висш Техник/
Специалист
Можете да учите в:
OO

OO

Ако притежавате диплома за Висш
специалист по Пластични изкуства
и дизайн, можете да се запишете за
висше образование за изкуства.
Без необходимост от приемен изпит
и съобразно оценките Ви, може
да предприемете университетско
образование с Вашата диплома за
Висш техник.
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Concejalía de Educación
АКО НЯМАМ
ИСПАНСКА
НАЦИОНАЛНОСТ ИЛИ
ДИПЛОМАТА МИ Е
ИЗДАДЕНА ОТ ДРУГА
ДЪРЖАВА?
Националността няма
значение ако отговаряте
на академичните
изисквания за всяка
специалност.
Независимо от Вашата
националност, ако
дипломата Ви е
получена в чужбина,
трябва да я заверите в
Испания.
За повече информация
по тази тема, може
да се консултирате
на уеб страницата
на Mинистерство
на образованието
за заверяването на
дипломи.

Centro Cultural Peñalba
c/ Doctor José María Poveda, s/n. - 91 851 56 50

CEPA (Centro de Educación Permanente
de Adultos) El Pontón

c/ Asturias, 3 - 91 851 77 49 www.educa.madrid.org/web/
cepa.colladovillalba

Centro de Iniciativas Municipales (CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10. - 91 279 51 51
www.cdtvillalba.org

Casa de la Cultura

c/ Real, 68-70 - 91 851 28 98

Casa de Juventud

c/ Batalla de Bailén, 24 - 91 851 24 94

UNED (Universidad Nacional
de Educación a Distancia)

Centro Cultural Peñalba
c/ Doctor José María Poveda, s/n. - 91 850 62 72

Escuela Oficial de Idiomas

c/ Ruiz de Alarcón, 2 (Edificio del IES María Guerrero)
91 851 37 44 - www.eoivillalba.com

Aula Mentor

olmo.pntic.mec.es/~aulcolla/html/

CRIF Las Acacias

www.educa.madrid.org/web/crif.acacias

Web del Ministerio de Educación sobre becas
Информирайте се
за СТИПЕНДИИТЕ,
отпускани от
Министерство на
образованието и от
област Мадрид на
техните уеб страници.

www.mepsyd.es/educacion/becas-y-ayudas/
para-tus-estudios.html

Web de la Comunidad de Madrid sobre becas

www.emes.es/Becasestudiantes/tabid/223/Default.aspx

Web sobre homologación de estudios

www.educacion.es/educacion/sistema-educativo.html
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Какво могат да правят децата
ми, когато не са на училище?

Сутрин преди училище

„Първи в училище”. Тази дейност Ви дава възможност да заведете децата си на училище
един или два часа преди започване на занятията. Предлагат я повечето CEIP.

Следобед след училище

Всички CEIP и ÍES предлагат различни
културни, развлекателни или спортни дейности
за децата между 3 и 16 години. Някои CEIP
провеждат дейности и следобед през месеците
юни и септември.
Общинският съвет за спорта oрганизира
Общински детски спортни училища и курсове
по плуване за най-малките.

Събота и неделя
В Общинския воден център

Може да се информирате за дейностите в
края на седмицата, за куросвете по плуване
или за шампионските лиги на някои спортни
детски училища.
Младежкият дом е отворен в събота и
неделя. Може да разгледате предлаганите
от него дейности.

КЪДЕ ДА СЕ ЗАПИША?
OO

В Културния дом се провеждат разнообразни
дейности за децата над 7 години. След
4-годишна възраст, децата могат да бъдат
записани в Общинското училище за музика и
танци.
След 8-годишна възраст, можете да запишете
детето си в курсове за чужди езици, танци,
музика и др., провеждани в Младежкия дом. В
петък следобед има безплатни мероприятия за
деца от 3 до 9-годишна възраст.

OO

OO

В повечето от дейностите, описани по-горе, могат да участват деца до 16-годишна
възраст.
За повече информация за дейностите в свободното време след 16-годишна
възраст, разгледайте раздела „Какви дейности за свободното време ми предлага
Общината?” (страници 38-41).
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OO

За дейностите на CEIP, можете
да се запишете в уеб страницата
на Общината, в Общинския съвет
по образованието и в SAC. Срокът
за записване всяка година се
публикува в Ръководството на
дейностите.
За дейностите на ÍES може да
се обърнете към секретариата на
всеки център.
В Младежкия дом ще Ви
информират за сроковете за
записване за дейностите на
Общинският съвет за младежта и
децата.
В Общинския воден център ще
Ви информират за таксите и
сроковете за записване за спортни
мероприятия.

ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАПЛАЩАМ ЗА ТЕЗИ
ДЕЙНОСТИ?
Да, почти всички дейности изискват
заплащането на определена такса,
макар че за някои от тях сумата е
минимална.
Цените за различните дейности
са описани в „Ръководство на
извънучилищните занимания”.
Общината предлага СТИПЕНДИИ, за
да могат всички деца да участват в тях.
Стипендиите за дейностите, които се
провеждат в CEIP, се отпускат чрез
Училищния съвет на всеки център.
Стипендиите за градските лагери се
отпускат в Социалните служби.
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Летните ваканции

Concejalía de Educación

Можете да запишете детето си за
различни лагери:

Centro Cultural Peñalba
c/ Doctor José María Poveda, s/n.
91 851 56 50

Общинският съвет по образованието
предлага градски лагер за децата между 3
и 12 години.

Concejalía de Infancia
y Juventud

Общинският съвет за младежта и
децата за деца от 8 до 17 години.
В Общинския воден център може
да се информирате за спортния летен
лагер (за деца от 7 до 14 години) или за
интензивните курсове по плуване за наймалките.

Работните дни, които
са празнични за
училищата

През тези дни, включително ваканциите
за Страстната седмица и за Коледа, чрез
програмата „Дни без училище” са отворени
някои CEIP от ранна сутрин до ранния
следобяд.
Младежкият дом също предлага дейности
за тези дни.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ за дейностите, организирани от Общинския съвет по
образованието и Aсоциациите на родителите може да намерите в „Ръководство за
извънучилищните занятия”.
Училищните центрове получават Ръководството в началото на учебната година.
Можете също да го намерите на уеб страницата на Общината в раздела за
образование.
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Casa de Juventud
c/ Batalla Bailén, 24
91 851 24 94

Concejalía de Deportes
Centro Acuático Municipal
c/ Las Aguedas, 6
91 849 87 15

Concejalía de Servicios
Sociales

Edificio Polifuncional
Plaza Principe de España, s/n.
91 850 69 61

Casa de Cultura

Escuela de Música y Danza
Municipal
c/ Real, 68
91 851 28 98

Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC)

Plaza de la Constitución, 1
91 856 28 50
c/ Real, 26
91 856 29 90

Web del Ayuntamiento
de Collado Villalba

www.ayto-colladovillalba.org

CEIP e IES

Разгледайте страници 24 и 25.
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Грижа за инвалидите,
възрастните и зависимите
лица

Кой определя дали
едно лице е зависимо?

Квалифицирането на едно лице като
зависимо се извършва чрез поредица
от прегледи от специализиран екип от
професионалисти и окончателното решение
взимат органите на област Мадрид.

Кой отпуска помощи за
зависимите лица?
Област Мадрид със средства, осигурени от
Испанското правителство.

Признаването на състоянието на
зависимост трябва да се обяви от
Общинския център за социални служби.

Ако Вие сте възрастно лице, имате степен на инвалидност или сте зависими,
ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ПОВЕЧЕТО УСЛУГИ, представени в настоящето Ръководство.
В други раздели на Ръководството са включени дейности или помощи,
предназначени специално за Вас.
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Какви грижи получават
зависимите хора?

Според личностната оценка и степента на
призната зависимост (умерена, сериозна или
голяма зависимост), се определя Индивидуална
програма за обслужване, включваща някои от
следните услуги или икономически помощи:
OO

Помощ от разстояние.

OO

Помощ по домовете.

OO

Обслужване в дневен център.

OO

Постоянна или временна помощ в център за
пребиваване.

OO

Парични средства за изплащане на някои
от гореизброените услуги (в изключителни
случаи).

OO

Парични средства за грижите, положени от
страна на роднини (в изключителни случаи).

OO

Парични средства за лично обслужване при
висока степен на зависимост.

Средствата
предназначени
ли са също за
лицата, които не са
зависими?
Само услугите, които не
представляват икономическа
помощ, могат да бъдат поискани от
други лица, които се нуждаят от тях.

Обърнете се към Общинския център
на Социалните служби.

От 2007 г., „Законът за ЗАВИСИМОСТТА” гарантира правата за основно обслужване
на лицата, които поради своята възраст, болест или инвалидност (физическа,
интелектуална или сензорна) се нуждаят от грижите на други лица или значителни
помощи за извършването на основни дейности в ежедневието.
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Съществуват ли
друг вид помощи
за възрастните
хора?

Centro de Servicios
Sociales

Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 850 69 61

Concejalía de Mayores

Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 851 97 45

Да, могат да Ви информират за тях в Общинския
център за възрастни хора и можете да ги
заявите в Общинския център за Социални
грижи.
OO

Временно пребиваване в домове.

OO

Общински помощи за подобряване на
жилищните условия.

OO

Други помощи за офталмология, oдонтология
и ортопедия (не са налични всяка година).

OO

Кредит за проходилки и столове.

Teléfono de Atención
al Ciudadano de la
Comunidad de Madrid
012

Съществуват ли друг вид
помощи за инвалиди?
OO

Област Мадрид предвижда субсидии за
техническа помощ. Информирайте се на
телефона за обслужване на гражданите на
Област Мадрид.

OO

За някои помощи може да се нуждаете от
признаване на инвалидността, което е
различно от признаването на зависимост.
Можете да го заявите в Социалните служби.

Преди да се обърнете към Социалните служби, поискайте среща на телефон:
91 850 69 61.
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Какви занимания за свободното
време предлага Общината?

Курсове,
ателиета, беседи
и дейности за
развлечение

Дейности, свързани с
четенето
OO

В Общинската библиотека Miguel Hernández.

OO

В Общинската библиотека Sancho Panza.

OO

В кварталните библиотеки, разположени в
Центровете за детско и основно образование.

OO

В Културния дом.

OO

В Общинския център
за възрастни (ако имате
навършени 60 години).

OO

В Общинския център за възрастни.

OO

В Младежкия дом.

OO

В Младежкия дом (ако не
сте навършили 30 години).

Mузика

OO

В Общинския съвет за
жените (ако сте жена).

OO

В Общинското музикално училище: курсове по
музика и солфеж.

OO

В някои Центрове за детско
и основно образование
(CEIP), oрганизирани от
асоциациите на родителите
(AMPAS).

OO

В Младежкия дом (ако сте на възраст между 13
и 30 години): курсове за електрическа китара, бас
и ударни инструменти. Освен това, можете да
участвате в конкурса Granito Rock и да получите
възможност да свирите по време на празници.

Повече информация за
дейностите на CEIP ще
намерите в „Ръководство
на извънучилищните
занимания” на
Общинския съвет по
образованието.

Спектакли
OO

Teaтър, концерти, танци и др. в Културния дом.

OO

Лятно кино в парка las Bombas.

OO

Квартална видеотека в CEIP Profesor Enrique
Tierno Galván.

Изложби

OO

OO

В Културния дом.

OO

В Младежкия дом.

OO

OO

В Общинския съвет за жената се организират
срещи на жените, които пътуват.
В Общинския съвет за възрастни се
организират ваканции, субсидирани от
Общината и пътувания на IMSERSO за
навършилите 60 години.
В Младежкия дом се организират пътувания за
ненавършилите 30 години.

Съществува УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ПРИЯТЕЛИТЕ НА КУЛТУРАТА, което Ви
дава предимства за участие в културни
мероприятия. Можете да го получите в
Културния дом.

Повечето от описаните по-горе дейности са предназначени за лица над 16-годишна
възраст. За по-малки деца ще намерите дейности в раздела „Какво може да правят
децата ми, когато не са на училище?” (стр. 30 - 33).
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В Общинския съвет за възрастни може да
заявите УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ,
за да участвате в предлаганите от съвета
дейности.

Може да използвате
помещенията на Културния
и Младежкия дом за
представяне на Вашите
артистични творения или за
провеждане на спектакли.

Всеки месец на уеб
страницата на Общината
се публикува КУЛТУРНА
ПРОГРАМА, изготвена от
Общинския културен съвет.
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Спорт под
ръководството на
инструктори
OO

Casa de la Cultura y
Escuela Municipal de
Música
c/ Real, 68-70
91 851 28 98

Посредством Спортните училища.
Някои от тях участват в състезания в
събота и неделя.

OO

В Общинския съвет за възрастни.

OO

В някои Центрове за детско и основно
образование чрез AMPA

Sala de Exposiciones
“El Pontón”
c/ Real, 30
91 851 28 98

Escuela Municipal
de Música y Danza

Оборудване за спорт
без инструктор
OO

Общински воден център.

OO

Спортен град.

OO

Общински спортен център Kike Blas.

OO

Спортно оборудване на образователните
центрове. Информирайте се в
Общинския спортен съвет.

OO

OO

c/ Clara Campoamor, 20
91 851 13 31

Centro Municipal
de Mayores

Concejalía de Mayores
Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 851 97 45

Centro Lúdico
de Mayores

Гимнастически салон в Общинския
център за възрастни.
Игрище за петанка в Развлекателния
център за възрастни.

Дейности, свързани
със здравето
OO

Спортните дейности са
по-икономични ако сте
АБОНИРАНИ или си купувате
ТАЛОНИ за многократна употреба.
Информирайте се за работното
време в Общинския воден център.
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OO

OO

В Общинския съвет за жената:
ателиета и беседи за възстановяване
на физическото, интелектуалното и
емоционално благополучие.
В Общинския воден съвет: СПА
(здраве чрез водата), рехабилитация,
терапии и процедури за тяло.
В Общинския съвет за възрастни:
дейности за упражняване на ума и
паметта.
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c/ Espinarejo, 2
91 279 51 29

Casa de Juventud

c/ Batalla de Bailén, 24
91 851 24 94

Concejalía de Mujer

Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 851 97 45

Concejalía de Educación

Centro Cultural Peñalba
c/ Doctor José María Poveda, s/n.
91 851 56 50

Centro Acuático
Municipal
c/ Las Aguedas, 6
91 851 77 79

Ciudad Deportiva
c/ Las Águedas, 1
91 851 77 79

Polideportivo Municipal
Kike Blas
c/ Feria, s/n.
91 850 53 11

Biblioteca Municipal
Miguel Hernández
c/ Batalla de Bailén, 13
91 849 84 64

Biblioteca Municipal
Sancho Panza

c/ Fuente del Alamo, s/n.
91 851 84 84

КВАРТАЛНИ
БИБЛИОТЕКИ
CEIP Antonio Machado
c/ Ignacio González, 15
91 851 36 22

CEIP Mariano Benlliure
c/ Isla de Sálvora, 155
91 850 40 01

CEIP Miguel Delibes
c/ Ruiz de Alarcón, 8
91 850 18 23

CEIP Miguel de
Cervantes

c/ Ruiz de Alarcón, 1
91 851 65 33

CEIP Rosa Chacel

c/ Santa Teresa de Jesús, 12
91 850 61 37

IES Las Canteras
c/ Peñalara, 2
91 851 34 38

Квартална видеотека
CEIP Profesor Enrique
Tierno Galván
c/ Los Almendros, 1
91 849 08 08

Web del Ayuntamiento

www.ayto-colladovillalba.org

CEIP Cantos Altos

Camino de la Fonda, s/n.
91 849 99 66

CEIP Cañada Real
c/ Almiar, 35
91 850 00 60
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Искам да участвам в
асоциация

Какво представлява
асоциацията?

Асоциациите представляват
обединения на хора за реализирането
на трайна колективна дейност
на демократична организация с
нестопанска цел.

Как се създава една
асоциация?
За създаването на една асоциация,
трябва да съставите статут и
да го впишете в Регистъра на
асоциациите на Област Мадрид
или в Националния регистър на
асоциациите.

Препоръчително е също така да
впишете Вашата асоциация в
Общинския регистър на гражданските
организации в Койадо Виалба.
Повече информация ще намерите в
Центъра за общински мероприятия
(CIM).
Можете също да се обърнете към
Младежкия дом (за създаването на
младежка асоциация), към Общинския
съвет на жената (за създаването на
женска асоциация) или към Културния
дом (за създаването на културни
асоциации).

Какви помощи има за
асоциациите?

c/ Rincón de las Eras, 10
91 279 51 51
www.cdtvillalba.org

Casa de Juventud

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ

c/ Batalla de Bailén, 24
91 851 24 94

Всяка година общината на Койадо
Виалба предвижда парични помощи за
реализиране на проекти или дейности от
социален характер. С цел да ги заявите,
Вашата асоциация трябва да бъде вписана
в Общинския регистър на гражданските
организации. Информация за тези
помощи ще намерите в CIM.

Concejalía de Mujer
y Mayores

Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 851 97 45

Casa de la Cultura

Информация за други помощи за
асоциациите ще намерите в раздела
„Обслужване и процедури” на уеб
страницата на Област Мадрид.
КОНСУЛТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА
В Младежкия дом на общината предлагат
консултации и подготовка за Вашата
младежка асоциация.
ТЪРСЕНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
От Центъра за информация на
доброволците на CIM могат да помогнат
на асоциацията Ви да намери хора за
Вашите проекти.

Центърът за общински мероприятия (CIM) ще Ви информира и посъветва за
асоциациите и доброволците.
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Centro de Iniciativas
Municipales (CIM)
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c/ Real, 68-70
91 851 28 98

Как мога да бъда
доброволец?

Registro de Asociaciones
de la Comunidad de Madrid
c/ Gran Vía, 18
28013 Madrid
900 705 080

Центърът за информация на доброволците
на CIM предлага информация, oриентация,
консултация и подготовка.

Web de la Comunidad
de Madrid

Ако имате навършени 65 години, може да
сътрудничите като доброволци в някои дейности на
Общинския център за възрастни.

Registro Nacional
de Asociaciones

www.madrid.org

c/ Amador de los Ríos, 7
28010 Madrid

060
В WWW.ASOCIACIONES.ORG може да
намерите много полезна информация за
Вашата асоциация.

Телефон и уеб страница за
информация на гражданите: 060
www.060.es
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Какви социални услуги има
за жилищата?

За наемане под наем
OO

OO

Има държавни органи, които съдействат за търсенето на жилище и за процедурите за
наемане. Улесняват и дават по-голяма сигурност в отношенията между собственици и
наематели.

За преодоляване на архитектурни бариери и за
инсталиране на асансьори в жилищни сгради.

Информирайте се в Oтдела за жилищата на
Област Мадрид.

-- Отдел за жилищата на Област Мадрид.
-- Държавно дружество за наемите към Министерство на жилищата.

ПОМОЩИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

OO

Общинският съвет за жената разполага с център за улесняване на контактите между
жените, които искат да живеят съвместно.

OO

Ако сте на възраст между 18 и 35 години, Област Мадрид Ви предлага Младежка борса
за жилище.

Ако сте изключително затруднени икономически,
можете да поискате среща в Социалните служби.
Там ще Ви помогнат да намерите разрешение на
ситуацията.

OO

Посредством Област Мадрид, ако сте на възраст между 22 и 30 години, можете да
получавате от държавата месечна помощ за наем: Основен доход за еманципация.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ В
ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОХОДИТЕ
Независимо дали живеете под наем или
сте си купили жилище, имате право на
данъчни облекчения в декларацията
за доходите. Информирайте се в
Данъчните служби.
ПОМОЩИ ЗА ПОКУПКАТА НА
ЖИЛИЩЕ
OO

OO
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Има помощи при покупка на вече
използвано жилище или жилище от
програмата за Държавна защита.
Информирайте се в Oтдела за
жилищата на Област Мадрид.
Област Мадрид провежда промоции
за Държавни жилища и за жилища
от програмата за Държавна защита,

които имат по-достъпни цени. Можете
да се информирате в Отдела за
жилищата.
OO

Общината на Койадо Виалба също
провежда промоции на Защитени
жилища. Можете да получавате
информация чрез услугата за
известяване по електронната поща и
в SAC.

ПОМОЩИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА
ЖИЛИЩЕТО

Възможно е при определени обстоятелства, Вие или
Ваш близък да се нуждае от настаняване, различно от
обичайното жилище. За целта съществуват временни
или постоянни места за настаняване в резиденции,
защитени жилища или приюти:
OO

Лица над 65-годишна възраст.

OO

Cъс степен на инвалидност.

OO

Лица с тежко и продължително умствено
заболяване.

OO

Жертви на домашно насилие.

Можете да се информирате в Социални грижи към
Общината.

За улесняване на подвижността в
жилището.

OO

За закупуване на технически помощни
средства.
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Sociedad Pública de
Alquiler del Ministerio de
la Vivienda
902 130 213
Pº de la Castellana, 91
Madrid
www.spaviv.es

Administración El Escorial
Plaza de Segovia 1
El Escorial
91 896 99 20
Información general
901 200 345

Servicios Sociales

Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 850 69 61

Concejalía de Mujer

Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 851 97 45

Centro de Iniciativas
Municipales (CIM)

Съществуват различни видове помощи:
OO

Puedes llamar al 012
Av. Asturias, 30 - Madrid
www.madrid.org/vivienda

Agencia Tributaria

Aлтернативно настаняване

Икономически помощи

Oficina de Vivienda de
la Comunidad de Madrid

c/ Rincón de las Eras, 10
91 279 51 51
www.cdtvillalba.org
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Нуждая се от юридическа
помощ

Къде мога да получа
консултация?
OO

OO

OO

В Службата за юридическа
консултация (SOJ) ще Ви информират
за правата Ви или какво да правите
при юридически процедури. Може да
поискате среща по телефона. Можете
да се обърнете също към Местната
съдебна палата на Moralzarzal.
Общинският център за домашно
насилие ще Ви информира за правата
Ви и какво да правите в случаите на
насилие от партньора, злоупотреба,
сексуално насилие или тормоз на
работното място. Обърнете се към
Общинския съвет за жената или
поискайте среща по телефона.

Къде мога да получа
съдействие за
процедурите?

В Местната съдебна палата на Moralzarzal
ще Ви предоставят формуляри на
официални молби или заявления. Също така
съхраняват и регистрират документите и
процедурите по явяване, които се обработват
от съдебните органи.
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Когато не сте доволни от даден продукт или
услуга, може да се обърнете към Oбщинския
център за информация на потребителя
(OMIC), където ще Ви информират за правата
Ви, как да подадете оплаквания и рекламации.
Освен това, OMIC Ви подпомага при
представяне на рекламацията и посредничи с
учреждението или доставчика на услугата.
Ако оплакването е свързано с хранителните
продукти или хигиенните условия на
учреждение и/или дейност, свързана с
общественото здраве, може да се обърнете
към Службите по обществено здраве, които
ще извършат рекламацията и контрола на
съответното учреждение.

В Центъра за общински мероприятия
(CIM) ще Ви информират по въпроси,
свързани с работата и законите за
чужденците. Уговорете си среща по
телефона.

Ако сте предприели съдебна
процедура за развод, споразумение
за разделяне или разпределение на
наследството, в отдела за СЕМЕЙНО
ПОСРЕДНИЧЕСТВО на Социалните
служби можете да намерите подкрепа
за извънсъдебното разрешаване на
семейни проблеми.

Мога ли да предявя иск
като потребител?

Можете също да представите оплакването
на Службата за обслужване на гражданите
(SAC).

Всяко лице, което няма достатъчно
средства за съдебна процедура, може
да поиска БЕЗПЛАТНО ПРАВОСЪДИЕ,
дори и да няма разрешение за
пребиваване.
Безплатното правосъдие включва
безплатно съдействие на адвокат,
преводач, намаление на разходите и др.
Можете да го поискате в Службата
за юридическа консултация (SOJ)
или в Местната съдебна палата на
Moralzarzal.
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Къде мога да подам
жалба?
Обърнете се към Guardia Civil.

Servicio de Orientación Jurídica
(SOJ)
Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 850 69 61

Oficina Judicial Local
de Moralzarzal

c/ Raso, 11 - Moralzarzal
91 842 75 70

Centro de Iniciativas Municipales
(CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10
91 279 51 51 - www.cdtvillalba.org

Concejalía de Mujer

Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España s/n.
91 851 97 45

Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC)
Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 849 98 00

Servicio de Salud Pública Área 6
c/ Mataelpino, 5 - 91 840 67 84

Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC)

Plaza de la Constitución, 1
91 856 28 50
c/ Real, 26 - 91 856 29 90
Можете да се обърнете към ЛОКАЛНАТА
ПОЛИЦИЯ, за да съобщите за нарушения
в действащото законодателство,
за необичайна ситуация, проблем
със съседите, пътно-транспортно
произшествие и др.

Policía Local

092 - 91 850 54 53

Guardia Civil

Carretera de la Granja, 16
91 850 00 64

КОЙАДОВИАЛБА • РЪКОВОДСТВО ЗА ГРАЖДАНИТЕ
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Какво да правя с
отпадъците?

Разделяйте ги

Не смесвайте различни видове отпадъци.
Изхвърляйте всички видове отпадъци на
съответното място:
OO

Пластмаса и амбалаж: в жълтите
контейнери.

OO

Хартия: в сините контейнери.

OO

Стъкло: в овалните зелени контейнери.

OO

Стари мебели: можете да помолите да
ги вземат безплатно от дома Ви.

OO

Батерии: има специални контейнери в
Общината, в някои общински центрове и
в общински търговски обекти.

OO

Лекарства: можете да ги занесете в
аптеките.

OO

OO

Специални отпадъци (масла,
акумулатори, домакински уреди,
компютри, флуоресцентни лампи, дърво,
метал...): можете да ги занесете в
пунктовете за рециклиране (безплатни
за частни лица).
Друг вид отпадъци: в тъмно-зелените
контейнери.
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Има компютри с
Интернет връзка в:

Има курсове за
Интернет в:

OO

OO

OO

Изхвърляйте отпадъците
в подходящите за тази
цел часове

„Нормалният” боклук, който попада в
тъмно-зелените контейнери, трябва да
се изхвърля между 20 и 23 часа. Така се
избягва замърсяването и лошата миризма.
Не забравяйте да затваряте капака на
контейнера!

Punto Limpio comarcal
ПРАВИЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на отпадъците позволява да се
поддържа градът чист и допринася
за опазването на околната среда.

15

Carretera de Navacerrada (M-601),
km 2,2 - 91 851 24 38

Recogida de muebles a domicilio
91 851 75 21
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Къде има безплатен достъп
до Интернет?

OO

OO

OO

Biblioteca Municipal Miguel
Hernández
c/ Batalla de Bailén, 13
91 849 84 64
Biblioteca Municipal Sancho
Panza
c/ Espinarejo, 2
91 849 84 84
Centro de Iniciativas
Municipales (CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10
91 279 51 51
Casa de Juventud
Ciberespacio Joven
c/ Batalla de Bailén, 24
91 851 24 94
Квартални училищни
библиотеки, които са отворени
по време на ваканциите (вижте
адресите на страница 41):
CEIP Antonio Machado
CEIP Cantos Altos
CEIP Cañada Real
CEIP Mariano Benlliure
CEIP Miguel Delibes
CEIP Miguel de Cervantes
CEIP P. Enrique Tierno Galván
CEIP Rosa Chacel
IES Las Canteras

OO

OO

OO

OO

Квартални библиотеки
Casa de la Cultura
c/ Real, 68-70
91 851 28 98
Casa de Juventud
c/ Batalla de Bailén, 24
91 851 24 94
Concejalía de Mujer y Mayores
Edificio Polifuncional
Plaza Príncipe de España, s/n.
91 851 97 45
Някои асоциации на родителите
(ampas)
Информирайте се в Общинския съвет
по образованието
Centro Cultural Peñalba
c/ Doctor José María Poveda s/n.
91 851 56 50

Има зони за връзка WIFI в:
OO

Centro Cultural Peñalba
c/ Doctor José María Poveda, s/n.
91 851 56 50

OO

Librería Miguel Hernández

OO

Librería Sancho Panza

OO

Centro de Iniciativas Municipales
(CIM)
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Други услуги,
представляващи интерес
Пазар

Всеки вторник и петък сутрин, когато не са
празнични дни, на площад Los Belgas.

Пощенски служби
c/ Virgen del Pilar, 26
91 850 04 96

C.C. Los Valles, 1ª planta
91 851 85 77

Домашни животни

Ако имате животни, информирайте се за
необходимите процедури за разрешителни,
общинска такса и кампании за ваксиниране
в Общинския съвет по здравеопазване.
Можете също да съобщите за наличието на
животни на улицата, за да ги приберат.

Concejalía de Sanidad

Edificio Polifuncional
Plaza Principe de España s/n.
91 849 98 01

Дом на покойника Крематориум
Carretera de Alpedrete, s/n.
91 850 03 83

Cъобщаване за
произшествия

Можете да съобщите в Общината за всякакви
произшествия, aварии, разбивания, дефекти
или предложения за поддръжката на
обществените места.
Обърнете се към:

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
Plaza de la Constitución, 1 - 91 856 28 50
c/ Real, 26 - 91 856 29 90

Локална полиция

092 или 91 850 54 53

Културен център и парк Peñalba

Издава:
ОБЩИНАТА НА КОЙАДО ВИАЛБА
Финансира:
CЪВЕТ ЗА ИМИГРАЦИЯТА. ОБЛАСТ МАДРИД

Гробища

Координатор: Lorenzo Casellas López

Общинско гробище

Maкетиране: Lorenzo Casellas López y Praxágora S. Coop.

Carretera Moralzarzal, 33

Дизайн и макетиране на испански език:

punto&coma

Превод и макетиране на български, английски и румънски език: Eurologos

Енорийско гробище

c/ Playa de Samil, s/n.

Превод на арабски език: Ahmed El Abdellaoui
Макетиране на арабски език: Áfd Asociados. Creativos y Comunicación
Илюстрации: José A. Calvo
Снимки: Oscar Mulet
Печат: DeGraf
Декември 2009 – Отпечатано на рециклирана хартия
Dpto. legal: M-1125-2010
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Цялата информация от
Общината лично или по
телефона
Цялата информация от
Общината лично или по
телефона:
Plaza de la Constitución, 1
91 856 28 50
c/ Real, 26
91 856 29 90

Web municipal
Цялата информация от
Общината в Интернет:

www.ayto-colladovillalba.org

@

Общината във Вашия дом!
Всички новини от Общината във Вашата
електронна поща. Поискайте тази услуга на уеб
страницата на Общината: www.ayto-colladovillalba.
org, като оставите Вашия електронен адрес

ТЕЛЕФОНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ:
Всички видове спешни случаи: 112
Информация и обслужване при домашно насилие:

016

