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ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 18б от ЗСП
( Утвърден образец от изпълнителния директор на АСП, съгласно Заповед № РД 01-0890 от 16.08.2016 г.)

От

(име, презиме, фамилия на заявителя)

ЕГН , ЛК № , издадена на

от  

(за български граждани)

ЛНЧ , дата/месец/година на раждане

(за чужди граждани)

Адрес

(постоянен адрес на заявителя)

(настоящ адрес на заявителя)

Представляващ

(наименование на физическото/ юридическото лице)

Единен идентификационен код (ЕИК)

(за физическо лице, регистрирано по Търговския закон)

Единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ

(за юридическо лице)

Седалище и адрес на управление

Адрес за кореспонденция

Телефон , електронен адрес

Уебсайт

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

На основание чл. 18б, ал. 1 от Закона за социално подпомагане (ЗСП), заявявам искане 

представляваното от мен лице (дружество) организация да бъде регистрирано/а за 

извършване на следните социални услуги:
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Прилагам следните документи: 
1. Описание за всяка социална услуга за пълнолетни лица по утвърден образец от 

изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. 
2. Декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане. 
3. Копие от съдебното решение за регистрация на юридическото лице.  
4. Копие от действащия устав на юридическото лице.

Изисквания за подаване на документите от заявителите и получаване на удостоверения за вписване в 

Регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) като доставчици на социални услуги: 

Заявление за вписване в Регистъра по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) подават само 

физически и юридически лица, които желаят да бъдат регистрирани като доставчици на социални услуги за 

пълнолетни лица на територията на Република България. 

За вписване в Регистъра на доставчици на социални услуги не се дължи такса. 

Юридическите и физическите лица, вписани в Търговския регистър и Регистър Булстат към Агенцията по 

вписвания задължително посочват в Заявлението своя единен идентификационен код (ЕИК) или код по регистър 

БУЛСТАТ, като справката за актуално състояние на лицето се извършва по служебен път.  

Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството 

на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство 

следва да приложат официален превод на документите, удостоверяващи регистрацията по националното им 

законодателство. 

Юридическите лица с нестопанска цел прилагат към Заявлението копия от съдебно решение за регистрация 

на юридическото лице в регистъра на съответния окръжен съд и копие от действащия устав на юридическото лице, 

заверени от представителя на юридическото лице на всяка страница "Вярно с оригинала" , с подпис и печат на 

юридическото лице. 

Заявлението с приложените към него документи се подава лично от лицето, което представлява дружеството/

организацията в приемната на АСП или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, по пощата с 

обратна разписка, както и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Издадените удостоверения за регистрация се получават в приемната на АСП в срок до един месец от датата 

на издаването им, лично от лицето, което представлява дружеството/организацията или от упълномощено от него 

лице с нотариално заверено пълномощно, а в случай на изрично волеизявление се изпращат на посочения в 

заявлението адрес за кореспонденция и/или на адреса, на който е регистриран заявителят, с писмо с обратна 

разписка. 

Дружества и организации, които желаят да предоставят социални услуги за деца следва да подадат 

заявление за издаване на лиценз в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) по утвърден образец от 

председателя на Агенцията. Вписването в регистъра на АСП става по служебен път след издаването на 

лиценза, като получаването на удостоверението за регистрация се извършва в ДАЗД едновременно с 

връчването на лиценза, издаден по реда на Закона за закрила на детето.

Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата: Запази

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 
последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Версия 1 Дата на създаване 01.12.2020 г.
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Стр.  от 
ДО 
ДИРЕКТОРА НА 
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 18б от ЗСП
( Утвърден образец от изпълнителния директор на АСП, съгласно Заповед № РД 01-0890 от 16.08.2016 г.)
(име, презиме, фамилия на заявителя)
(за български граждани)
(за чужди граждани)
(постоянен адрес на заявителя)
(настоящ адрес на заявителя)
(наименование на физическото/ юридическото лице)
(за физическо лице, регистрирано по Търговския закон)
(за юридическо лице)
На основание чл. 18б, ал. 1 от Закона за социално подпомагане (ЗСП), заявявам искане представляваното от мен лице (дружество) организация да бъде регистрирано/а за извършване на следните социални услуги:
Прилагам следните документи:
1. Описание за всяка социална услуга за пълнолетни лица по утвърден образец от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
2. Декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
3. Копие от съдебното решение за регистрация на юридическото лице. 
4. Копие от действащия устав на юридическото лице.
Изисквания за подаване на документите от заявителите и получаване на удостоверения за вписване в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) като доставчици на социални услуги:
Заявление за вписване в Регистъра по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) подават само физически и юридически лица, които желаят да бъдат регистрирани като доставчици на социални услуги за пълнолетни лица на територията на Република България.
За вписване в Регистъра на доставчици на социални услуги не се дължи такса.
Юридическите и физическите лица, вписани в Търговския регистър и Регистър Булстат към Агенцията по вписвания задължително посочват в Заявлението своя единен идентификационен код (ЕИК) или код по регистър БУЛСТАТ, като справката за актуално състояние на лицето се извършва по служебен път. 
Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство следва да приложат официален превод на документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство.
Юридическите лица с нестопанска цел прилагат към Заявлението копия от съдебно решение за регистрация на юридическото лице в регистъра на съответния окръжен съд и копие от действащия устав на юридическото лице, заверени от представителя на юридическото лице на всяка страница "Вярно с оригинала" , с подпис и печат на юридическото лице.
Заявлението с приложените към него документи се подава лично от лицето, което представлява дружеството/организацията в приемната на АСП или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, по пощата с обратна разписка, както и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Издадените удостоверения за регистрация се получават в приемната на АСП в срок до един месец от датата на издаването им, лично от лицето, което представлява дружеството/организацията или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, а в случай на изрично волеизявление се изпращат на посочения в заявлението адрес за кореспонденция и/или на адреса, на който е регистриран заявителят, с писмо с обратна разписка.
Дружества и организации, които желаят да предоставят социални услуги за деца следва да подадат заявление за издаване на лиценз в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) по утвърден образец от председателя на Агенцията. Вписването в регистъра на АСП става по служебен път след издаването на лиценза, като получаването на удостоверението за регистрация се извършва в ДАЗД едновременно с връчването на лиценза, издаден по реда на Закона за закрила на детето.
Желая да получа резултат от административната услуга:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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