
ЛИЦЕНЗИРАНЕ 

Правна уредба: Закон за закрила на детето (ЗЗД), Правилник за прилагане на Закона 

за закрила на детето (ППЗЗД), Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на 

Закона за социално подпомагане (ППЗСП), Наредба за критериите и стандартите за 

социални услуги за деца. 

С изм. и доп. в ДВ бр. 8 от 29 Януари 2016 г. лиценз се издава за всяка отделна 

социална услуга за срок три години, като след изтичането му той може да бъде подновен.  

Съгласно Закона за закрила на детето в състава на Комисията по лицензиране на 

доставчици на социални услуги за деца участват представители на: Министерството на 

труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството 

на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на 

правосъдието, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на 

детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания. В 

едномесечен срок от постъпване на заявлението за издаване на лиценз председателят на 

Държавната агенция за закрила на детето по предложение на комисията по чл. 43б, ал. 1 

издава лиценз или отказва издаването му. 

 В чл. 43и от Закона за закрила на детето е уреден въпросът свързан с 

взаимодействието между Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално 

подпомагане и Фонд „Социална закрила“. Председателят на Държавната агенция за закрила 

на детето в тридневен срок от влизането в сила на съответната заповед изпраща на 

изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане копие от издадените, 

подновени и променени лицензи за социални услуги за деца и свързаната с тях информация 

по чл. 18б, ал. 6, т. 1 - 5 от Закона за социално подпомагане, както и копие на издадените 

заповеди за прекратяване, отнемане и заличаване на лицензи с оглед вписването на 

посочените обстоятелства в регистъра по реда на Закона за социално подпомагане и 

издаване, подновяване, преиздаване и заличаване на удостоверенията за регистрация. 

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане изпраща на председателя 

на Държавната агенция за закрила на детето издадените, подновените и/или преиздадените 

удостоверения за регистрация в тридневен срок от издаването им.  

 

2020 

С влизане в сила на Закона за социалните услуги от 01.07.2020 г., ДАЗД няма 

законово основание да издава лицензи. Производството по лицензиране от председателя на 

Държавната агенция за закрила на детето продължи през месец август 2020 г. с изменение и 

допълнение на в Закона за социалните услуги, обнародвани в Държавен вестник от 11 август 

2020 г.  

Съгласно § 38, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

социалните услуги (обн. ДВ, бр.71 от 11.08.2020 г.) изменените и отменените членове и 

алинеи в Глава IVа на Закона за закрила на детето, регламентиращи лицензирането на 

социални услуги за деца, остават в сила за започналите и неприключени производства по 

лицензиране до влизане в сила на Закона за социалните услуги (01.07.2020 г.). 

От месец януари до месец септември на 2020 г. издадените лицензи за предоставяне на 

социални услуги за деца са 41, а подновените лицензи са 32.  



Регистърът с издадените лицензи е актуализиран през месец август 2020 г. и качен на 

сайта на ДАЗД, както и в Портала с отворени данни към МС. 

Законът за социални услуги регламентира предоставянето на социални услуги на 

територията на Република България след издаване на лиценз от изпълнителния директор на 

Агенцията за качество на социалните услуги.  

 

2019 

През 2019 г. ДАЗД е изпълнила мерките за трансформация на модела на 

административното обслужване съгласно Решение №704 на Министерския съвет за 

приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване.  

 

През 2019 г. на основание чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) са 

издадени 46 лиценза за предоставяне на 46 социални услуги за деца. От тях 12 лиценза са за 

иновативни услуги по реда на чл. 36, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, както следва: 

• Център за социална рехабилитация и интеграция – 16; 

• Център за обществена подкрепа – 8; 

• Център за работа с деца на улицата – 1; 

• Мобилен център за работа с деца – 4; 

• Мобилен център за деца в риск – 1; 

• Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – 3; 

• Кризисен център – 1; 

• Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца – 1; 

• Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 1; 

• Център за настаняване от семеен тип за непълнолетни лица с поведенчески 

проблеми, употребяващи психоактивни вещества – 1; 

• Център за настаняване от семеен тип, адаптиран за нуждите на тийнейджъри, 

употребяващи психоактивни вещества – 1; 

• Преходна къща „Резилианс“ – 1; 

• Защитена стая „Да прегърнем дете“ – 1; 

• Център за социална и образователна подкрепа и развитие на деца и семейства 

в риск – 1; 

• Анималотерапия с коне и терапевтична езда за деца и младежи със специални 

нужди – 1; 

• Обществени трапезарии – 2; 

• Личен асистент – 1; 

• Социален асистент – 1. 

 

Във връзка с получено в Държавната агенция за закрила на детето писмо от лицензиран 

доставчик на социална услуга, с което информира за настъпила промяна на обстоятелствата 

в първоначално издадените лицензи, на основание чл. 43г., ал.1, т.1 от Закона за закрила на 

детето са издадени нови лицензи с отразената промяна (адрес) и същият срок в 

първоначално издадените. Лицензите са за социалните услуги: 

 Център за социална рехабилитация и интеграция; 

 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания; 



 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; 

 Приемна грижа; 

 Център за ранна интервенция. 

 

От 2019 г. лицензираните доставчици на социални услуги за деца, които имат издадени 

лицензи от 2016 г., имат възможност да „подновят“ лиценза си за продължаване на 

дейността по предоставяне на услугите за деца. През второто шестмесечие издадените 

лицензи за продължаване на дейността по предоставяне на социалните услуги, т.е. 

подновени лицензи, са 66, а именно: 

• Център за социална рехабилитация и интеграция – 12; 

• Център за социална рехабилитация и интеграция на деца – 2; 

• Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със СОП – 1; 

• Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със зрителни 

увреждания– 1; 

• Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с онкохематологични 

заболявания – 1; 

• Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с епилепсия и техните 

родители – 1; 

• Център за обществена подкрепа – 15; 

• Звено „Майка и бебе“ – 1; 

• Дневен център за деца с увреждания – 1; 

• Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 3; 

• Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – 1; 

• Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – 5; 

• Здравно-социален център за общностно развитие – 1; 

• Приемна грижа – 5; 

• Мобилен център за работа с деца – 4; 

• Мобилен център за работа с деца в риск – 1; 

• Кризисен център – 4; 

• Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона За крила“ – 2; 

• Център за работа с деца на улицата – 2; 

• Мобилен център за канистерапия за деца с увреждания – 1; 

• Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца – 1; 

• Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск – 

1; 

Единадесет са доставчиците, които са поискали подновяване на лицензите за 

предоставяне на социална услуга, различна от изброените в чл.36, ал.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане. Издадените нови единадесет лиценза за 

продължаване дейността по предоставяне по услугата е след доказване на качество и 

иновативност на услугата от кандидата.  

Броят на издадените лицензи от ДАЗД към декември 2019 г. е 347, издадени на 222 

доставчика.  

През отчетния период са издадени и: 7 заповеди за прекратяване на лиценз, 2 заповеди 

за отказ от издаване на лиценз и 5 заповеди за промяна на обстоятелствата.  



През 2019 г. са проведени 11 заседания на Комисията по лицензиране. Всеки месец се 

насрочва заседание на Комисията по лицензиране, но поради липса на кворум едно от 

заседанията през четвърто тримесечие не се състоя.  

Председателят на ДАЗД е информиран с докладни и протоколи от заседанията на 

Комисията за взетите решения. Изготвени са становища за всяко постъпило заявление за 

издаване на лиценз. За всеки издаден, отказан, прекратен лиценз и в случаите на промяна в 

обстоятелствата е издадена заповед от председателя на ДАЗД. В процеса по издаване на 

лицензи са проведени консултации на кандидатите за издаване, подновяване и прекратяване 

на лицензи. Изготвени са 34 писма до кандидатите за издаване/подновяване на лицензи с 

искане за представяне на допълнителна информация по отношение на депозираните 

документи или друго. На основание чл. 43и, ал. 1 от Закона за закрила на детето ежемесечно 

се изготвят  писма до Агенцията за социално подпомагане с информация за всички издадени, 

подновени, прекратени, отнети лицензи или при промяна в обстоятелствата за отразяване на 

информацията в регистъра на вписаните услуги.  

Секретарят на Комисията по лицензиране е ангажиран и с техническото обезпечаване 

на работата на Комисията.  

През 2019 г. е изготвен анализ с информация за дейността на лицензираните 

доставчици на резидентни и дневни социални услуги в общността през 2018 г. Анализът 

съдържа данни от информационните карти, които доставчиците на услугата са предоставили 

в ДАЗД по силата на тяхното задължение до 31 март всяка година да представят отчет за 

дейността си за предходната.  

 

 

2018 

От 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. председателят на Държавната агенция за закрила на 

детето (ДАЗД) на основание чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) е издал 136 

лиценза за предоставяне на 136 социални услуги за деца, от тях 25 за иновативни услуги. 

 Социалните услуги, за които е издаден лиценз са: 

- Център за обществена подкрепа - 21; 

- Център за социална рехабилитация и интеграция – 35; 

- Център за работа с деца на улицата – 6; 

- Мобилен център за работа с деца – 5; 

- Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа–1; 

- Дневен център за деца с увреждания – 5; 

- Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа – 2; 

- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – 4 

- Дневен център за работа с деца и младежи - 1 

- Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца – 10;  

- Приемна грижа – 8; 

- Кризисен център – 7; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания- 10; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 3; 

- Обществена трапезария – 3; 



- Звено „Майка и бебе“ – 5; 

- Център „Да прегърнем дете“ – 1; 

- Къща на семейството и общността – 1; 

- Център за ранна интервенция – 1; 

- Бюро за социални услуги – 2; 

- Гореща телефонна линия – 1; 

- Консултативен център по проблемите на домашното насилие – 1; 

- Мобилен център за интервенции, подпомагани от кучета, за деца със здравословни, 

психологични или социални проблеми – 1; 

- Детски контактен център – 1; 

- Преходно жилище за деца – 1. 

Активните лицензи към месец декември 2018 г. са 338 за предоставяне на 340 

социални услуги за деца. През месец ноември 2018 г. са издадени заповеди за отнемане на 

лицензи на доставчици на социални услуги за деца, които не са изпълнили задължението си 

по Закона за закрила на детето да представят отчет за предходната година. 

През 2018 г. са организирани 13 заседания на Комисията по лицензиране на 

доставчици на социални услуги за деца, но са проведени общо 12  заседания на Комисията 

по лицензиране, едно от заседанията не е проведено поради липса на кворум. Дейността по 

лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца се администрира от 

междуведомствена Комисия, съгласно нормативните изисквания, и се подпомага от 

Секретариат, съставен от експерти от отдел „Политики, стратегическо планиране и 

програми“, Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и 

координация” в  ДАЗД.  

Държавната агенция за закрила на детето ежегодно извършва мониторинг на 

дейността на лицензираните доставчици, предоставящи социални услуги за деца. Въведена 

е специализирана информационна карта за събиране по предварително утвърдени 

показатели на групи данни за осъществените дейности по предоставяне на услугите, 

включително обхвата на услугите и ефекта върху потребителите. Въз основа на събраната 

информация се изготвя анализ.  

През 2018 г. в изпълнение на препоръките ДАЗД: 

- Актуализира Вътрешните правила по лицензиране на доставчици на социални услуги за 

деца. Одобрени са със Заповед № РД-19-23/05.11.2018 г. Разработен е образец на 

протокол от заседание на Комисията по лицензиране, който е част от Вътрешните 

правила.   

- Извършен е преглед и са актуализирани формулярите на образци за издаване, 

подновяване на лиценз. Изготвен е образец за издаване на дубликат на лиценз. 

Актуализираните образци са публикувани на сайта на ДАЗД.  

- Изпратено е писмо до институциите, които имат отношение към Комисията по 

лицензиране за актуализиране на членовете и техните заместници. Актуализирани са 

заповедите, с които е определен съставът на Комисията по лицензиране.  

- Рубриката „Административно обслужване“ на официалната интернет страница на ДАЗД 

е приведена в съответствие с нормативните изисквания от НАО. 

 

 


