
 
 

 
 
 

 

                                                                              ПОКАНА  
 за обучение на тема 

 "Лицензиране на доставчиците на социалните услуги– ред и начин. 

Реалност и предизвикателства.“ 
 което ще се проведе на 27 април 2021 г. от 13.30 до 15.30 часа, онлайн през Zoom  

 

 
 

 
 

 
 
За кого е предназначено: 
Доставчици на социални услуги и техните управителни органи; Ръководители  на социални услуги; 
социални педагози, социални работници, работещи в ЦСРИ, общностни центрове и центрове за 
обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите професии  
 
 
 

Темите, които ще се разгледат са: 
     √ Лицензиране на доставчиците на социалните услуги, съпоставяне на старият ред по ЗСП и 
новият- по ЗСУ; 

√ Видове социални услуги, които подлежат на лицензиране;  
√ Основни предпоставки за успешно преминаване през процеса на лицензиране на доставчиците 

на социални услуги 
  √ Взаимодействие и комуникация с АКСУ, отчетност и ред при промяна в обстоятелствата; 

√Документооборот на процеса. 
     

Обучението ще включва няколко основни компонента: 
  Кратко представяне по темата – обзор на промените в нормативната база; 

Обсъждане на практически инструменти за успешно преминаване през процеса на лицензиране, 
отчетност и ред при промяна в обстоятелствата Дискусия;  

Практически инструментариум при развиване на процеса на лицензиране. 
 



 
 

 
 ОБУЧИТЕЛ: ВЕСЕЛА ЦАНКОВА- 

 14 годишен опит в работа в социални услуги, започнала кариерата си като социален работник 
в „Защитено жилище“ за младежи с увреждания, продължила като експерт „Социални 
дейности“, юрист, ръководител на неправителствена организация- сдружение „Граждански 
инициативи- гр. Ловеч“- доставчик на социални услуги от 2014г.- „Център за обществена 
подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, два „Център за настаняване от 
семеен тип“ за деца и младежи с увреждания, „Наблюдавано жилище“. 

      Образование 

 Магистър „Право“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

 Бакалавър „Социални дейности“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Квалификация и опит: 
 Управление на неправителствена организация, човешки, стопански ресурси, бюджет и процеси 

при взаимодействие с институциите; 
 Разработване, внедряване, актуализация и контрол при прилагане на система за финансово 

управление и контрол в ЮЛНЦ; 
 Разработване, внедряване, актуализация и контрол при прилагане на вътрешни правила и 

процедури в социалните услуги; 
 Управление на човешките ресурси; 
 Управление на процеси и организация на социалните услуги- документооборот и 

взаимодействие между отделни звена в сектора; 
 Работа с деца и техните семейства- в рамките на социалните услуги: „Център за обществена 

подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, два „Център за настаняване от 
семеен тип“ за деца и младежи с увреждания, „Наблюдавано жилище“. 

 Юридическа квалификация, консултиране в сферата правата на детето, семейно право, 
консултиране на деца и лица, жертви на насилие; 

 10 годишен опит в разработване, организация и управление на проекти. 
 

 

 
 
 


