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Стр. 1 от 3URI 3129

 ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО 
НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга

1. Заявител:  ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование и правно-организационна форма на заявителя)

1.1 Данни за членовете на управителния орган  
(имената по документ за самоличност) ЕГН

1

2

3

Добави Премахни

2. Адрес на заявителя:

2.1. Седалище и адрес на управление: 2.2. Адрес за кореспонденция:
(попълва се, ако е различен от адреса на управление)

Област: Област:

Област: Община:

град/село: град/село:

пощ. код: пощ. код: 

ж.к./бул.(ул.): ж.к./бул.(ул.): 

бл. вх. ет. ап. бл. вх. ет. ап.

тел/факс: тел/факс:

e–mail: e–mail:

3. Вид социална услуга, за която се иска лиценз: 

4. Целева група:
          (попълва се от заявителя)

5. Адрес на социалната услуга:
(попълва се в случаите, когато заявителят разполага с материална база)

град/село:  район:  община:

област:  пощ.код:

ж.к/бул.(ул.): №

бл. вх. ет. ап.

тел/факс: e–mail:
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6. Съгласие за получаване на лиценза: 
лично в Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ)
чрез упълномощено от мен лице с нотариално заверено пълномощно;
с писмо, с обратна разписка на посочения в заявлението адрес на управление;
с писмо, с обратна разписка на посочения в заявлението адрес за кореспонденция.

7. Съгласие за получаване на съобщения от АКСУ от лицето (лицата) с представителна власт:

да e–mail: @

не

8. Описание на социалната услуга: 

8.1 Критерии и стандарти за социални услуги (съгласно разпоредбата на § 31, ал. 3 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги): 
(описва се прилагането на всеки от посочените стандарти)

8.1.1 Организация и управление на услугата 
(Подробно се описват организацията, начина на управление, материалната база и броя на местата в социалната услуга, в 
зависимост от възрастта на потребителите и специфичните им потребности, и в съответствие с нормативно 
определените стандарти и критерии) 

8.1.2 Квалификация и професионално развитие на служителите, които осъществяват дейността по 
предоставянето на услугата 
(Подробно се описват: подбора на персонала, съобразно вида на услугата и дейностите за подкрепа; структурата и 
числеността на персонала; професионалната подкрепа и супервизия)

8.1.3 Ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на 
потребностите им 
(Подробно се описват: дейностите за подкрепа и грижа за потребителите в услугата, в зависимост от специфичните им 
потребности и ориентирани към най-добрия им интерес; участието на потребителите при предоставяне на услугата; 
очакваните резултати от дейността)

9. Лицата по чл. 30, т. 2 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) прилагат към заявлението и официален превод 
на български език на:

документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
декларация по чл. 149, ал. 2, т. 2 от ЗСУ- Приложение 2;
свидетелство за съдимост на чуждите граждани, а за чуждите юридически лица - свидетелства за съдимост на 
членовете на управителните им органи.

10. Декларирам: 
(отбележете посочените обстоятелства, в случай на валидност ) 
Представляваното от мен физическо/юридическо лице: 

не е обявено в несъстоятелност;
не е в производство за обявяване в несъстоятелност; 
не е в ликвидация.

11. Информиран(и) съм/сме, че: 
  
Ще бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства по реда на чл. 149 във връзка с чл. 148 от Закона за 
социалните услуги. 
  
Личните ми/ни данни ще бъдат обработвани от Агенция за качеството на социалните услуги единствено по повод 
процедурата по лицензиране.
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12. Подпис/подписи на лицето (лицата) с представителна власт:

12.1
(име, презиме и фамилия)

Дата: Подпис :

12.2
(име, презиме и фамилия)

Дата: Подпис :

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 10.11.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

13. Данни на лице, упълномощено да подпише заявлението:
(попълва се в случаите, когато заявлението се подписва от пълномощник)

(име, презиме и фамилия)

Дата: Подпис :

Приложено: нотариално заверено пълномощно №  / от дата
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Стр.  от 
 
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО
НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
З А Я В Л Е Н И Еза издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга
(наименование и правно-организационна форма на заявителя)
1.1
Данни за членовете на управителния орган 
(имената по документ за самоличност)
ЕГН
1
2
3
2. Адрес на заявителя:
2.1. Седалище и адрес на управление:
2.2. Адрес за кореспонденция:
(попълва се, ако е различен от адреса на управление)
		        (попълва се от заявителя)
5. Адрес на социалната услуга:
(попълва се в случаите, когато заявителят разполага с материална база)
6. Съгласие за получаване на лиценза: 
7. Съгласие за получаване на съобщения от АКСУ от лицето (лицата) с представителна власт:
8. Описание на социалната услуга: 
8.1 Критерии и стандарти за социални услуги (съгласно разпоредбата на § 31, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги):
(описва се прилагането на всеки от посочените стандарти)
8.1.1 Организация и управление на услугата(Подробно се описват организацията, начина на управление, материалната база и броя на местата в социалната услуга, в зависимост от възрастта на потребителите и специфичните им потребности, и в съответствие с нормативно определените стандарти и критерии) 
8.1.2 Квалификация и професионално развитие на служителите, които осъществяват дейността по предоставянето на услугата(Подробно се описват: подбора на персонала, съобразно вида на услугата и дейностите за подкрепа; структурата и числеността на персонала; професионалната подкрепа и супервизия)
8.1.3 Ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им(Подробно се описват: дейностите за подкрепа и грижа за потребителите в услугата, в зависимост от специфичните им потребности и ориентирани към най-добрия им интерес; участието на потребителите при предоставяне на услугата; очакваните резултати от дейността)
9. Лицата по чл. 30, т. 2 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) прилагат към заявлението и официален превод на български език на:
10. Декларирам:(отбележете посочените обстоятелства, в случай на валидност )
Представляваното от мен физическо/юридическо лице: 
11. Информиран(и) съм/сме, че:         Ще бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства по реда на чл. 149 във връзка с чл. 148 от Закона за социалните услуги.         Личните ми/ни данни ще бъдат обработвани от Агенция за качеството на социалните услуги единствено по повод процедурата по лицензиране.
12. Подпис/подписи на лицето (лицата) с представителна власт:
(име, презиме и фамилия)
(име, презиме и фамилия)
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
13. Данни на лице, упълномощено да подпише заявлението:
(попълва се в случаите, когато заявлението се подписва от пълномощник)
(име, презиме и фамилия)
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