Приложение №4 -Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите
Част първа –услуги, предоставяни от административни структури

Наименование на режима / услугата

Правно основание

Отговорна администрация

1.

Съгласуване при разрешаване изработването на подробни Закон за морските пространства, вътрешните водни Министерство на енергетиката
устройствени планове и изменения на подробни пътища и пристанищата на Република България - чл.
устройствени планове за изграждане или разширение на 52б, ал. 2; чл. 75, ал. 6
подводни линейни обекти на техническата инфраструктура
върху морското дъно и неговите недра в границите на
вътрешните морски води и териториалното море / върху
дъното в българския участък и крайбрежната заливаема
ивица на река Дунав

2.

Предоставяне на писмено съгласие за промяна на Закон за устройство на територията - чл.39, ал.3
предназначението на сграда или на част от сграда

3.

4.

Министерство
на
здравеопазването
Министерство на образованието
и науката
Министерство на културата
Министерство на младежта и
спорта
Освобождаване на организации и институции от Постановление № 75 на МС oт 06.04.2007 г. за Министерство
на
заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 здравеопазването
свободно обращение
от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември
2009 г. за установяване на система на Общността за
митнически освобождавания (кодифицирана версия)
(ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.) - чл. 2, ал. 1
Издаване
на
европейска
професионална карта на лица, придобили професионална
квалификация в Република България по регулираната
професия „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“,
„рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да
предоставят услуги на временен или случаен принцип в

Закон за признаване на професионални квалификации - Министерство
чл. 8а, §. 1, т. 18
здравеопазването
Наредба за условията и реда за издаване на европейска
професионална карта - чл. 2

на

1

друга държава-членка без предварителна проверка на
професионалните квалификации

5.

6.

7.

8.

Издаване
на
европейска
професионална карта на лица, придобили професионална
квалификация по регулираната професия „медицинска
сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или
„кинезитерапевт“ в друга държава-членка или които
отговарят на условията на чл.3, параграф 3 на Директива
2005/36/ЕО, които желаят да упражняват професията си на
територията на Република България
Обработка на заявления за европейска професионална
карта в случаите на лица с придобита в в Република
България по регулираната професия „медицинска сестра“,
„магистър-фармацевт“,
„рехабилитатор“
или
„кинезитерапевт“, които желаят да предоставят услуги на
временен или случаен принцип в друга държава-членка без
предварителна
проверка
на
професионалните
квалификации
Предоставяне на оторизиран достъп за въвеждане, промяна
или заличаване на данни в списъка на медицинските
изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса, от
държавния бюджет, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване, от държавния бюджет, чрез бюджета
на Министерството на труда и социалната политика, от
бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за
лечебните заведения, както и със средства на лечебните
заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и
10 от Закона за лечебните заведения

Закон за признаване на професионални квалификации - Министерство
чл. 8а, §. 1, т. 18
здравеопазването
Наредба за условията и реда за издаване на европейска
професионална карта - чл. 2

на

Закон за признаване на професионални квалификации - Министерство
чл. 8а, §. 1, т. 18
здравеопазването
Наредба за условията и реда за издаване на европейска
професионална карта - чл. 2

на

Закон за медицинските изделия - чл. 30а във вр. с Изпълнителна
Наредба за условията и реда за съставяне на списък на лекарствата
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за
медицинските изделия и за определяне на стойността, до
която те се заплащат - чл. 9 и сл.

Издаване на разрешение за оценяване на съответствието на Закон за медицинските изделия - чл. 61
медицински изделия, включително оценяване на
клиничните данни

Изпълнителна
лекарствата

агенция

по

агенция

по

2

9.

Уведомление за провеждане на клинично изпитване на Закон за медицинските изделия - чл. 45, ал. 2
медицинско изделие

Изпълнителна
лекарствата

агенция

по

10.

Уведомяване за прекратяване на дейност свързана с Закон за медицинските изделия - чл. 80а
търговия с медицински изделия на територията на
Република България

Изпълнителна
лекарствата

агенция

по

11.

Уведомление за приключване на клиничното изпитване на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина Изпълнителна
лекарствен продукт
- чл. 142
лекарствата

агенция

по

12.

Уведомление за износ на лекарствени продукти, включени Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина Изпълнителна
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 1 от - чл. 217в
лекарствата
ЗЛПХМ, от територията на Република България от
притежател на разрешение за търговия на едро с
лекарствени продукти

агенция

по

13.

Уведомление
за
разпространение
на
предназначена за медицински специалисти

агенция

по

14.

Хигиенно заключение за проектна документация

15.

реклама Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина Изпълнителна
- чл. 254а
лекарствата

Закон за професионалното образование и обучение - чл. Регионални здравни инспекции
49б, ал. 2, т. 8
Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в
системата
на
предучилищното
и
училищното
образование - чл. 23
Съгласуване на проекти за подробни устройствени Закон за морските пространства, вътрешните водни Министерство на земеделието,
планове за изграждане или разширение на рибарски пътища и пристанищата на Република България- чл. 112 храните и горите
пристанища и на специализирани пристанищни обекти за д, ал.5
обслужване на риболовните дейности
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16.

Съгласуване на проекти за подробни устройствени
планове за изграждане или разширение на подводни
линейни обекти на техническата инфраструктура върху
морското дъно и неговите недра в границите на
вътрешните морски води и териториалното море / върху
дъното в българския участък и крайбрежната заливаема
ивица на река Дунав

Закон за морските пространства, вътрешните водни Министерство на земеделието,
пътища и пристанищата на Република България - чл. храните и горите
52б, ал.3
Кодекс на търговското корабоплаване - чл.
8; чл. 75, ал. 6

17.

Съгласуване при разрешаване изработването на подробни Закон за морските пространства, вътрешните водни Министерство на земеделието,
устройствени планове и изменения на подробни пътища и пристанищата на Република България - чл. храните и горите
устройствени планове за изграждане или разширение на 52б, ал. 2; чл. 75, ал. 6
подводни линейни обекти на техническата инфраструктура
върху морското дъно и неговите недра в границите на
вътрешните морски води и териториалното море / върху
дъното в българския участък и крайбрежната заливаема
ивица на река Дунав

18.

Издаване на лицензия за преработване, съхранение, Закон за контрола върху наркотичните вещества и Министерство на земеделието,
търговия, внос и износ на наркотични вещества за прекурсорите- чл. 35, ал. 1
храните и горите
ветеринарномедицински цели

19.

Признаване на организациите на производителите на риба Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 10 и чл. 10в
и други водни организми и браншовите организации.

20.

Издаване на разрешение за изключенията от забраните, Закон за биологичното разнообразие - чл. 49, ал. 1, т. 2 и Министерство
въведени със Закон за биологичното разнообразие за т. 4
среда и водите
животинските и растителните видове от Приложение №3,
за животинските видове от Приложение № 4, за всички
видове диви птици, извън тези от Приложение № 3 и
Приложение № 4 и за използване на неселективни уреди,
средства и методи за улавяне и убиване от Приложение №
5

Министерство на земеделието,
храните и горите
на

околната
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21.

Издаване на разрешение за повторно въвеждане в Закон за биологичното разнообразие - чл. 68, ал. 2
природата на местни животински и растителни видове и
възстановяване на изчезнали популации или подпомагане
и стабилизиране на популации в недобро състояние

Изпълнителна
горите

агенция

по

22.

Издаване на разрешение за изключения от забраните, Закон за биологичното разнообразие - чл. 49, ал. 1, т. 3
въведени със Закона за биологичното разнообразие за
ловните видове от Приложение № 4

Изпълнителна
горите

агенция

по

23.

Издаване на разрешение за физически лица за вземане на Закон за посевния и посадъчния материал - чл. 31, ал. 5
проби на посевен материал

Изпълнителна
агенция
по
сортоизпитване, апробация и
семеконтрол

24.

Регистрация
на
лаборатории,
осъществяващи Закона за ветеринарномедицинската дейност - чл. 32
ветеринарномедицинска дейност за целите на държавния
контрол

Българска
агенция
безопасност на храните

по

25.

Регистрация на издадените разрешения за оператори на Закона за храните - чл. 37у, ал. 1
хранителни банки

Българска
агенция
безопасност на храните

по

26.

Уведомяване за внасяне и изнасяне на суровини за
производство на оптични дискове или за внасяне и
изнасяне на оборудване за производството на оптични
дискове, матрици за производството им и други носители

27.

Акредитация на органи за оценяване на съответствието на Закон за електронния документ
устройствата за създаване на квалифициран електронен удостоверителни услуги - чл. 30
подпис и на устройствата за създаване на квалифициран
електронен печат

Закон
за
административното
регулиране
на Министерство на икономиката
производството и търговията с оптични дискове,
матрици и други носители, съдържащи обекти на
авторското право и сродните му права - чл. 41, чл. 42

и

електронните Изпълнителна
Българска
акредитация

служба

агенция
за
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28.

Издаване на лиценз за извършване на дейност като Закона за стоковите борси и тържищата - чл.26, ал.4.
клирингова къща

Държавна
комисия
по
стоковите борси и тържищата

29.

Прекратяване действието на регистрация за извършване на Закон за стоковите борси и тържища - чл.21а, ал.1
дейност като стоково тържище или пазар на
производителите, при писмено изразено желание от
организаторите на стоковото тържище или пазара на
производителите

Държавна
комисия
по
стоковите борси и тържищата

30.

Вписване на ползвател на регистрирано географско Закон за марките и географските означения - чл.63
означение

Патентно ведомство

31.

Утвърждаване на национален еталон

32.

Освобождаване на организации и институции от Постановление № 75 на МС oт 06.04.2007 г. за Министерство на културата
заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74
свободно обращение
от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември
2009 г. за установяване на система на Общността за
митнически освобождавания (кодифицирана версия)
(ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.) - чл. 2, ал. 1

33.

Включване на недвижима
Индикативната листа

културна

Закон
за
измерванията
чл.
19 Български
Наредба за реда за утвърждаване на националните метрология
еталони на Република България и за начина за
използване и съхраняване на еталоните - чл. 9

ценност

институт

по

в Закон за културното наследство – чл. 67, ал. 2 и ал. 4, т. Министерство на културата
1
чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за
реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на
статут и за определяне на категорията на недвижимите
културни ценности, за достъпа и подлежащите на
вписване обстоятелства в Националния регистър на
недвижимите културни ценности, Обн. ДВ, бр. 98 от
11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г., издадена от
министъра на културата на основание чл. 50, ал. 2 и чл.
69, ал. 2 и 3 от Закона за културното наследство
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34.

35.

Включване на смесени природни и културни ценности в Закон за културното наследство – чл. 67, ал. 2 и ал. 4, т. Министерство на културата
Индикативната листа
2
чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за
реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на
статут и за определяне на категорията на недвижимите
културни ценности, за достъпа и подлежащите на
вписване обстоятелства в Националния регистър на
недвижимите културни ценности, oбн. ДВ, бр. 98 от
11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г., издадена от
министъра на културата на основание чл. 50, ал. 2 и чл.
69, ал. 2 и 3 от Закона за културното наследство
Предоставяне на статут на движимите културни ценности, Закон за културното наследство - чл. 100, ал. 4
Министерство на културата
национално богатство

36.

Уведомяване при възмездни прехвърлителни сделки с Закон за културното наследство - чл. 113, ал. 2
движими културни ценности

Министерство на културата

37.

Уведомяване от аукциониста за провеждане на търг с Закон за културното наследство – чл. 122, ал. 1
културни ценности

Министерство на културата

38.

Разрешение на музеите да участват в търг с културни Закон за културното наследство – чл. 126
ценности

Министерство на културата

39.

Вписване в регистъра на треньорските кадри

Министерство на младежта и
спорта

40.

Издаване на удостоверение за присъдено звание „лауреат"

Министерство на образованието
и науката

41.

Вписване, промени и отписване
професионалните колежи

Министерство на образованието
и науката

от

Регистъра

Закон за физическото възпитание и спорта
Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното и
училищното образование - чл. 33, т. 2 във връзка с § 2 от
Наредбата за държавните изисквания за приемане на
студенти във висшите училища на Република България,
приета с ПМС № 79 от 2000 г.
на Закон за професионалното образование и обучение - чл.
69, ал. 1
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42.

43.

Одобряване и вписване на промени в одобрена програма за Закон за предучилищното и училищното образование извършване на обучение за повишаване квалификацията чл. 241, чл. 242, чл. 243 и чл. 245;
на педагогическите специалисти
Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти - чл. 91, чл. 92 и чл.
93
Издаване на европейска професионална карта при Закон за признаване на професионални квалификации установяване или за предоставяне на услуги на временен чл. 8а, §. 1, т. 18;
или случаен принцип
Наредба за условията и реда за издаване на европейска
професионална карта - чл. 2

Министерство на образованието
и науката

Национален
център
за
информация и документация

44.

Удостоверение
за
признаване
на професионална квалификация на притежател на
Европейска професионална карта в случай на заличаване
на досие в Информационната система за вътрешния пазар

45.

Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и Регионални управления
признаване на завършени етапи на училищно обучение документите за системата на предучилищното и образованието
или степени на образование и професионална училищното образование - чл. 45
квалификация по документи, издадени от училища на
чужди държави

46.

Установяване качеството на военноинвалид или на Закон за военноинвалидите и военнопострадалите, чл. 12 Министерство на отбраната
военнопострадал и вписване в Централния регистър на и Наредба за реда за установяване качеството на
военноинвалидите и военнопострадалите
военноинвалид или на военнопострадал и за
създаването, воденето и съдържанието на Централния
регистър на военноинвалидите и военнопострадалите,
чл. 5.
Заверка на складов регистър при публичен склад
Търговски закон, чл. 574, ал. 2
Министерство на правосъдието
Наредба № 3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при
публичен склад, чл. 2, ал. 1

47.

Закон за признаване на професионални квалификации - Национален
център
за
чл. 8а, §. 1, т. 18;
информация и документация
Наредба за условията и реда за издаване на европейска
професионална карта - чл. 21

на

8

48.

49.

Издаване на дубликат на разрешение за извършване на Наредба № 1 от 15.08. 2002 г. за условията и реда за Министерство на правосъдието
дейност с нестопанска цел от чужденци в Република издаване на разрешения за извършване на дейност с
България
нестопанска цел от чужденци в Република България чл.9
Издаване на дубликат на удостоверение за юридическа Закон за съдебната власт - чл.301
Министерство на правосъдието
правоспособност
Наредба № 2 от 23.09. 2002 г. за придобиване на
юридическа правоспособност - чл.19
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите,
събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и Министерството на правосъдието - т. 62н

50.

Издаване на съдебно удостоверение от съда, който Граждански процесуален кодекс - чл. 186
разглежда делото
Наказателно-процесуален кодекс - чл. 133
Административнопроцесуален кодекс - чл. 42

Министерство на правосъдието

51.

Издаване на удостоверение за вписани обстоятелства в Закон за адвокатурата - чл. 62
регистъра на адвокатските дружества, воден от окръжния Граждански процесуален кодекс - чл. 598
съд по седалището на дружеството

Министерство на правосъдието

52.

Издаване на удостоверение за уникалност на името на Закон за политическите партии - чл. 15, ал. 4
политическа партия от Софийски градски съд

Министерство на правосъдието

53.

Издаване на удостоверение за вписани обстоятелства в Закон за политическите партии - чл. 17
регистъра на политическите партии, воден от Софийски Граждански процесуален кодекс - чл. 598
градски съд

Министерство на правосъдието

54.

Издаване на удостоверение за вписани обстоятелства в Закон за вероизповеданията - чл. 18
регистъра на вероизповеданията, воден от Софийски Граждански процесуален кодекс - чл. 598
градски съд

Министерство на правосъдието

55.

Издаване на електронно свидетелство за съдимост от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и Министерство на правосъдието
Централното бюро за съдимост при Министерство на организацията на дейността на бюрата за съдимост - чл.
правосъдието за лица, за които не са съставяни бюлетини 35а
за съдимост
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56.

Издаване на свидетелство за съдимост от бюрата по Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и Министерство на правосъдието
съдимост при районен съд за лица, родени в района на организацията на дейността на бюрата за съдимост – чл.
съда
4, ал. 1 във вр. с чл. 33, ал. 1

57.

Вписване на приемане и отказ от наследство в особена Закон за наследството - чл. 49, ал. 1 и чл. 52
книга, която се води от районния съд, в района на който е
открито наследството и издаване на удостоверение

58.

Осигуряване на регистриран достъп до делото на Закон за търговския регистър и регистъра на Агенция по вписванията
търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел
юридическите лица с нестопанска цел - чл. 11, ал. 2;
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до търговския регистър и до
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,
издадена на основание чл. 31, ал. 1 от Закон за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел - чл. 112а

59.

Издаване на удостоверение за законосъобразност

60.

Запазване на фирма на търговец или наименование на Закон за търговския регистър и регистъра на Агенция по вписванията
юридическо лице с нестопанска цел
юридическите лица с нестопанска цел - чл. 35;
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до търговския регистър и до
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,
издадена на основание чл. 31, ал. 1 от Закон за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел - чл. 63

Министерство на правосъдието

Регламент (ЕО) № 2157/2001 - чл. 25, пар. 2;
Агенция по вписванията
Регламент (ЕО) № 2157/2001 - чл. 8, пар. 8;
Регламент (ЕО) № 1435/2003 - чл. 29, пар. 2;
Регламент (ЕО) № 1435/2003 - чл. 7, пар. 8;
Закон за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел - чл. 31в, чл. 31г;
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до търговския регистър и до
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - чл.
63а
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61.

Приемане и разглеждане на заявления за вписване, Закон за особените залози чл.12, чл.26
промени, заличаване и подновяване на вписани
обстоятелства в централния регистър на особените залози

Агенция по вписванията

62.

Заличаване по молба на адвоката от Националния регистър Закон за правната помощ - чл. 34, ал. 3, т. 1
за правна помощ на адвокати, вписани в адвокатските
съвети
Одобряване на проект на генерален план на пристанище за Закон за морските пространства, вътрешните водни
обществен транспорт
пътища и пристанищата на Република България - чл.
112а, ал. 5
Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и
съдържанието,
изработването,
одобряването
и
изменението на генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт - чл. 36, ал. 1

Национално бюро за правна
помощ

64.

Разглеждане на проект на генерален план на пристанище Закон за морските пространства, вътрешните водни
за обществен транспорт от междуведомствен експертен пътища и пристанищата на Република България - чл.
съвет
112а, ал. 3
Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и
съдържанието,
изработването,
одобряването
и
изменението на генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт - чл. 35, ал. 1

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството/
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

65.

Одобряване на общ устройствен план (ОУП) или на
изменение на ОУП за селищно образувание с национално
значение или на община по черноморското крайбрежие, и
на специфични правила и нормативи (СПН) към
ОУП/ИОУП, с които се допускат отклонения от правилата
и нормативите за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони

Закон за устройство на територията - чл. 13, ал. 3; чл. Министерство на регионалното
127, ал. 10; чл. 136, ал. 1
развитие и благоустройството
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие чл. 19, ал. 3

66.

Справка от информационно-административната карта

Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал.1; чл. Агенция
по
геодезия,
58, ал. 3
картография и кадастър
Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне
на услуги от кадастралната карта и кадастралните
регистри - чл. 7, ал. 1, т. 4 и ал. 2

63.

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството/
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
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67.

Справка за границите на административно-териториалните Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал.1; чл. Агенция
по
геодезия,
и
58, ал. 3
картография и кадастър
териториалните единици
Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне
на услуги от кадастралната карта и кадастралните
регистри - чл. 7, ал. 1, т. 4 и ал. 2

68.

Справка от кадастралната карта и кадастралните регистри Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал.1; чл. Агенция
по
геодезия,
и/или от специализираните карти, съдържаща данни, 58, ал. 3
картография и кадастър
избрани от заявителя
Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне
на услуги от кадастралната карта и кадастралните
регистри - чл. 7, ал. 1, т. 4 и ал. 2

69.

Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 1, Дирекция за национален
областния управител или от министъра на регионалното чл.158, ал. 2
строителен контрол
развитие и благоустройството
Наредба № 3 от 31. 07. 2003 г.за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството - чл.2, ал.2, т.1 и
2 и чл.7, ал.3, т.4

и

70.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и
продължаване на срока на издадено удостоверение на
лицата по чл. 166, ал. 7

Закон за устройство на територията - чл. 166, ал. 2, във Дирекция за национален
вр. с чл. 166, ал. 7; чл. 167
строителен контрол
Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и
реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор

и

71.

Съгласуване на проекти за подробни устройствени
планове за изграждане или разширение на подводни
линейни обекти на техническата инфраструктура върху
морското дъно и неговите недра в границите на
вътрешните морски води и териториалното море / върху
дъното в българския участък и крайбрежната заливаема
ивица на река Дунав

Закон за морските пространства, вътрешните водни Министерство на транспорта,
пътища и пристанищата на Република България - чл. информационните технологии и
52б, ал.3
съобщенията
Кодекс на търговското корабоплаване - чл. 8
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72.

Съгласуване при разрешаване изработването на подробни Закон за морските пространства, вътрешните водни Министерство на транспорта,
устройствени планове и изменения на подробни пътища и пристанищата на Република България - чл. информационните технологии и
устройствени планове за изграждане или разширение на 52б, ал. 2; чл. 75, ал. 6
съобщенията
подводни линейни обекти на техническата инфраструктура
върху морското дъно и неговите недра в границите на
вътрешните морски води и териториалното море / върху
дъното в българския участък и крайбрежната заливаема
ивица на река Дунав

73.

Съгласуване на проекти за подробни устройствени Закон за морските пространства, вътрешните водни Министерство на транспорта,
планове за изграждане или разширение на рибарски пътища и пристанищата на Република България - - чл. информационните технологии и
пристанища, яхтени пристанища и пристанища със 112 д, ал.5
съобщенията
специално предназначение и на специализирани
пристанищни обекти

74.

Съгласуване на проекти за подробни устройствени Закон за морските пространства, вътрешните водни Министерство на транспорта,
планове за изграждане или разширение на пристанища за пътища и пристанищата на Република България информационните технологии и
обществен транспорт с национално или регионално - чл. 112 в, ал.3; 112 г, ал.5
съобщенията
значение

75.

Издаване на разрешени за пресичането на железопътните Закон за железопътния транспорт – чл.5, т.4
линии от железопътната инфраструктура с пътищата от
републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците,
тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и
нисковолтови линии и други, както и свързването на
железопътните линии от железопътната инфраструктура

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
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76.

Издаване на свидетелство за управление на локомотив

77.

Издаване на лиценз за железопътен превозвач

78.

Закон за железопътния транспорт - чл. 39, ал. 1
Изпълнителна
агенция
Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, Железопътна администрация
условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност, изисквана от
персонала, отговорен за безопасността на превозите с
железопътен транспорт, или признаване на такава
правоспособност и реда за провеждане на проверочните
изпити на лицата от персонала, отговорен за
безопасността на превозите - чл. 36, ал. 1, т.1

Закон за железопътния транспорт - чл. 43
Изпълнителна
агенция
Наредба № 42 от 06.07.2001 г. за лицензиране на Железопътна администрация
железопътни предприятия за превоз на пътници и/или
товари - чл. 2
Заличаване
на
регистрация
на
специализирано Закон за интеграция на хората с увреждания - чл.29в, Агенция за хората с увреждания
предприятия или кооперация на хора с увреждания по ал.1, т.1
искане на лицето

79.

Заличаване на регистрация на лице, осъществяващо Закон за интеграция на хората с увреждания - 35в, ал.1, Агенция за хората с увреждания
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, т.1
приспособления и съоръжения и медицински изделия,
предназначени за хора с увреждания

80.

Сертифициране на туристически информационен център

81.

Издаване на дубликат на сертификат за туристически Наредба № 2 от 26.10.2015 г. за единните стандарти и за Министерство на туризма
информационен център
организацията на дейността на туристическите
информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа
на туристическите информационни центрове- чл.18, ал.1

Закон за туризма - чл.58, ал.2
Министерство на туризма
Наредба № 2 от 26.10.2015 г. за единните стандарти и за
организацията на дейността на туристическите
информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа
на туристическите информационни центрове- чл.15, ал.1
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82.

Уведомяване за свободно предоставяне на услуги на Закон за туризма- чл.62, ал.1
територията на Република България от туроператор или
туристически агент

Министерство на туризма

83.

Лиценз за извършване на безмитна търговия

Министерство на финансите

84.

Разрешение за извършване дейност като оператор на Закона за корпоративното подоходно облагане - чл. 209, Министерство на финансите
ваучери за храна
ал.2

85.

Издаване на ЕОРИ номер

Наредба № Н-4 от 03.06.2009 г. за условията и реда за Агенция „Митници“
създаване и функциониране на Национална система за
регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за
митнически цели - чл. 5

86.

Маркиране на горива

Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 34
Агенция „Митници“
Правилник за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове - чл. 102

87.

Вземане на решение за одобрение за местата за Закон за митниците - чл. 19, ал. 4, т. 3
представяне на стоки с изключение на митнически
учреждения и одобрение на място за временно складиране
на стоки, различно от съоръжения за временно складиране

88.

Издаване на разрешение за изготвяне на удостоверение за Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 Агенция „Митници“
претегляне на банани
юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) №
952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на подробни правила за някои от
разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза - чл. 155
Закон за митниците - чл. 19, ал. 4, т. 5

89.

Издаване на разрешение за операции в съоръжения за Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и Агенция „Митници“
временно складиране
на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на
Митнически кодекс на Съюза - чл. 148, във вр. с чл. 22
Закон за митниците - чл. 19, ал. 4, т. 4

Закон за безмитната търговия - чл. 4

Агенция „Митници“
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90.

Издаване на разрешение за откриване на редовна корабна Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 Агенция „Митници“
линия
юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) №
952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на подробни правила за някои от
разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза - чл. 120
Закон за митниците - чл. 19, ал. 2, т. 10

91.

Издаване на разрешение за издаване на сертификати за Закон за митниците - чл. 16з
непреференциален произход на стоки

Агенция „Митници“

92.

Регистрацията за обмен на информация посредством Закон за митниците - чл. 66б, ал. 2
използването на средства за електронна обработка на
данни

Агенция „Митници“

93.

Удостоверяване статута на лице, освободено от Закон за данък върху добавената стойност - чл. 174а. Национална
задължение за заплащане на данък, за което Република ЗДДС
приходите
България е държава домакин

агенция

за

94.

Издаване на удостоверение за доказване на регистрация по Закон за данък върху добавената стойност - чл. 104, ал. 3 Национална
Закон за данък върху добавената стойност в чужбина
приходите

агенция

за

95.

Издаване на удостоверение за регистрация по ДДС

агенция

за

96.

Удостоверяване статута на лице, освободено от Закон за данък върху добавената стойност – чл.174а
задължение за заплащане на данък, за което Република
България е държава- домакин
Издаване на удостоверение за доказване на регистрация по Закон за данък върху добавената стойност - чл. 104, ал. 3
ЗДДС в чужбина
от ЗДДС;

Национална
приходите

агенция

за

Национална
приходите

агенция

за

97.

98.

Издаване на читателска карта

Закон за данък върху добавената стойност - чл. 104, ал. Национална
1, ал. 2
приходите

Наредба за реда за използване на документите от Държавна агенция „Архиви“
Националния архивен фонд - чл. 4
Правилник за реда и организацията на използването на
архивни документи в Държавна агенция “Архиви” - чл.
18-19
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99.

Подновяване на лиценз на доставчиците на социални Закон за закрила на детето - чл.43ж
услуги за деца до 18 години - невписан режим

Държавна агенция за закрила на
детето

100. Прекратяване на лиценз по заявление на лицето - Закон за закрила на детето - чл.43з, ал.2, т.1
невписана услуга

Държавна агенция за закрила на
детето

101. Издаване на дубликат на лиценз - невписана услуга

Държавна агенция за закрила на
детето

Закон за закрила на детето - чл.43д, ал.7

102. Регистрация
на
радиосъоръжения
и/или
крайни Закон за електронните съобщения - чл.274, ал.1
електронни
съобщителни
устройства,
включващи
хардуерни приспособления към съоръженията или
крайните устройства за криптографиране на електронни
съобщения и използващи криптографски ключ с дължина,
по-голяма от 56 бита

Държавна агенция „Национална
сигурност“

103. Предоставяне на информация за извършени сделки с Закон за електронните съобщения - чл.277
радиосъоръжения и/или крайни електронни съобщителни
устройства по чл. 274, ал. 1

Държавна агенция „Национална
сигурност“

104. Предоставяне на статистическа информация

Закон за статистиката - чл. 24, ал. 5
Национален
Правилник за разпространение на статистически институт
продукти и услуги на Националния статистически
институт - чл. 3, ал. 3

статистически

105. Издаване на лицензия за производство на потребителски Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. Агенция за ядрено регулиране
продукти, включително на медицински изделия по 15, ал. 3, т. 4
смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез добавяне
на радиоактивни вещества
106. Издаване на лицензия за експлоатация и техническа Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. Агенция за ядрено регулиране
ликвидация на обекти за добив и преработване на руда, 15, ал. 3, т. 9
съдържаща естествен уран или торий
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107. Издаване на разрешение за извършване на промени в Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. Агенция за ядрено регулиране
предвидени по проект конструкции, системи и 15, ал. 4, т. 10
компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с
източници на йонизиращи лъчения
108. Издаване на разрешения за възстановяване на терени, Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. Агенция за ядрено регулиране
замърсени с радиоактивни вещества
15, ал. 4, т. 18
109. Становище на Агенцията за ядрено регулиране за търговия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина Агенция за ядрено регулиране
на едро с радиофармацевтици
- чл. 199, ал. 4
110. Предоставяне квалифициран статут на доставчик на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и Комисия за
удостоверителни услуги и на предоставяните от него на съвета от 23 юли 2014 година относно електронната съобщенията
удостоверителни услуги
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО - чл. 21 и чл. 22

регулиране

на

111. Прекратяване извършването на неуниверсални пощенски Закон за пощенските услуги - чл. 61, ал. 1
услуги (НПУ)

регулиране

на

Комисия за
съобщенията

112. Предоставяне на достъп за преглеждане на информацията, Закон за комисията за финансов надзор - чл. 9, ал. 3, Комисия за финансов надзор
съдържаща се в картотеката на регистрираните лица
Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и
съхраняването на регистрите от Комисията за финансов
надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства чл.9, ал.3
113. Изготвяне на справка за вписаната в регистрите Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и Комисия за финансов надзор
информация
съхраняването на регистрите от Комисията за финансов
надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства чл.10
114. Издаване на дубликат на сертификат за професионална Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за Комисия за финансов надзор
квалификация на застрахователен брокер, в случай, че провеждане на изпит за професионална квалификация на
сертификатът е откраднат, загубен, повреден или застрахователните брокери и за признаване на
унищожен
квалификация, придобита в държава членка - чл.11, ал.3
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115. Издаване на дубликат на сертификат за професионална
квалификация на инвестиционен консултант относно
финансови инструменти, в случай, че сертификатът е
откраднат, загубен, повреден или унищожен

Наредба № 7 от 05.11.2003 г. за изискванията, на които Комисия за финансов надзор
трябва да отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации относно
финансови инструменти, както и реда за придобиване и
отнемане на правото да упражняват такава дейност - чл.
13, ал. 3 - ал. 5

116. Предоставяне на пароли за достъп до регистрите, водени
от КФН, данните от които заместват представянето на
удостоверителен документ за вписаните в този регистър
данни

Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за Комисия за финансов надзор
извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен
оператор, за организиране на многостранна система за
търговия, за извършване на дейност като инвестиционен
посредник, инвестиционно дружество, управляващо
дружество, дружество със специална инвестиционна
цел, национален инвестиционен фонд и лице,
управляващо алтернативен инвестиционен фонд - чл.
49а
117. Уведомяване за сключени от пенсионноосигурителното Кодекс за социално осигуряване - чл. 123в, ал. 7
Комисия за финансов надзор
дружество договори с инвестиционен посредник и
договори за инвестиционни консултации относно
финансови инструменти
118. Уведомяване за сключването или прекратяването на Кодекс за социално осигуряване - чл. 123г, ал. 11
договори между пенсионноосигурителното дружество и
осигурителен посредник, както и за упълномощаването на
физически лица от осигурителен посредник - юридическо
лице

Комисия за финансов надзор

119. Утвърждаване на вътрешни правила за процедурите за Кодекс за социално осигуряване - чл. 179в, ал. 1
наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с
инвестициите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и тяхното изменение или
допълнение

Комисия за финансов надзор

120. Регистриране на професионална схема
Кодекс за социално осигуряване - чл. 229а, ал. 1
121. Вписване на застрахователен агент в регистъра на Кодекс за застраховането - чл. 319, ал. 2
застрахователните агенти

Комисия за финансов надзор
Комисия за финансов надзор
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122. Издаване на удостоверение обр. УП-13.1 за зачетен Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 9, ал. 1
трудов/осигурителен стаж, издадено въз основа на данните
за доход по обр.УП-13

Национален
институт

осигурителен

123. Издаване на потвърждение за сумиране на осигурителни Административно споразумение за прилагане на
периоди (BG/SRB 104)
спогодбата между Република Сърбия и Република
България за социална сигурност - чл. 5 във вр. със
Спогодба между Република България и Република
Сърбия за социална сигурност - чл. 11
124. Издаване на потвърждение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на
натура за лица с пребиваване в Сърбия (BG/SRB 109)
спогодбата между Република Сърбия и Република
България за социална сигурност - чл. 6, ал. 1 и ал. 2 във
вр. със Спогодба между Република България и
Република Сърбия за социална сигурност - чл. 12, ал. 6 и
чл. 13, ал. 2 и чл. 4
125. Издаване на потвърждение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на
натура за периода на престой в Сърбия (BG/SRB 111)
спогодбата между Република Сърбия и Република
България за социална сигурност - чл. 6, ал. 1 и ал. 2 във
вр. със Спогодба между Република България и
Република Сърбия за социална сигурност - чл. 12 и чл.
13
126. Издаване на потвърждение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на
натура за лица, изпратени от България на работа в Сърбия спогодбата между Република Сърбия и Република
(BG/SRB 111А)
България за социална сигурност - чл. 6, ал. 1 и ал. 2 във
вр. със Спогодба между Република България и
Република Сърбия за социална сигурност - чл. 12, ал. 4 и
ал. 6
127. Издаване на удостоверение за сумиране на осигурителни Административно споразумение за прилагане на
периоди (РБ/РМ 109)
спогодбата между Република България и Република
Македония за социално осигуряване - 5 във вр. с
Договор между Република България и Република
Македония за социално осигуряване - чл. 10

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса
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128. Издаване на удостоверение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на
натура за членовете на семейство с постоянно спогодбата между Република България и Република
местожителство в Македония (РБ/РМ 109)
Македония за социално осигуряване - чл. 6, ал. 1 и ал. 2
във вр. с Договор между Република България и
Република Македония за социално осигуряване - чл. 13,
ал. 2 и чл. 14
129. Издаване на удостоверение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на
натура при временен престой в Македония (РБ/РМ 111)
спогодбата между Република България и Република
Македония за социално осигуряване - чл. 6, ал. 1 и ал. 2
във вр. с Договор между Република България и
Република Македония за социално осигуряване - чл. 11,
ал. 1
130. Издаване на потвърждение за разрешение на обезщетения Административно споразумение за прилагане на
в
натура
в
Македония
над
утвърдения
в спогодбата между Република България и Република
административното споразумение ИЗНОС (РБ/РМ 112)
Македония за социално осигуряване - чл. 6, ал. 4 във вр.
с Договор между Република България и Република
Македония за социално осигуряване - чл. 15, ал. 1

Национална
здравноосигурителна каса

131. Издаване на удостоверение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на
натура на лица от България, които са командировани от спогодбата между Република България и Република
България в Македония (РБ/РМ 114)
Македония за социално осигуряване - чл. 4 и чл. 6, ал. 1
и ал. 2 във вр. с Договор между Република България и
Република Македония за социално осигуряване - чл. 7, 8,
9 и 12
132. Издаване на удостоверение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на
натура за пенсионери с постоянно местожителство в спогодбата между Република България и Република
Македония (РБ/РМ 121)
Македония за социално осигуряване - чл. 6, ал. 2 и чл. 7
във вр. с Договор между Република България и
Република Македония за социално осигуряване - чл. 13,
ал. 2
133. Издаване на потвърждение за сумиране на осигурителни Административно споразумение за прилагане на
периоди (BG/MNE 104)
спогодбата между Черна гора и Република България за
социална сигурност - чл. 5 във вр. със Спогодба между
Република България и Черна гора за социална сигурност
- чл. 10

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса
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134. Издаване на потвърждение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на Национална
натура за лица с пребиваване в Черна гора (BG/MNE109)
спогодбата между Черна гора и Република България за здравноосигурителна каса
социална сигурност - чл. 6 и чл. 7 във вр. със Спогодба
между Република България и Черна гора за социална
сигурност - чл. 11, ал. 6 и чл. 12, ал. 3 и 5
135. Издаване на потвърждение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на Национална
натура за периода на престой в Черна гора (BG/MNE 111) спогодбата между Черна гора и Република България за здравноосигурителна каса
социална сигурност - чл. 6, ал. 1 и 2 във вр. със Спогодба
между Република България и Черна гора за социална
сигурност - чл. 11, ал. 2
136. Издаване на потвърждение за право на обезщетения в Административно споразумение за прилагане на Национална
натура за лица, изпратени от България на работа в Черна спогодбата между Черна гора и Република България за здравноосигурителна каса
гора (BG/MNE 111А)
социална сигурност - чл. 6, ал. 1 и 2 във вр. със Спогодба
между Република България и Черна гора за социална
сигурност - чл. 11, ал. 4 и 6
137. Издаване на удостоверение за временно заместване на Вътрешни правила за издаване от районните
ЕЗОК
здравноосигурителни
каси
на документи, необходими за упражняване на
здравноосигурителни права, съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност - чл.
15
138. Издаване на удостоверение за право на обезщетения в Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на
натура на лица, пребиваващи в страна, различна от документи,
необходими
за
упражняване
на
компетентната държава (формуляр Е 106)
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност - чл.
15

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса

139. Издаване на удостоверение за регистрация на членовете на Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на Национална
семейството на наети и самостоятелно заети лице и за документи,
необходими
за
упражняване
на здравноосигурителна каса
актуализиране на списъците (формуляр Е 109)
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност - чл.
16, ал. 1

22

140. Издаване на удостоверение за запазване на правото на Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на Национална
обезщетения в натура, които в момента се предоставят документи,
необходими
за
упражняване
на здравноосигурителна каса
(формуляр Е 112)
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност - чл.
17, ал. 1
141. Издаване на удостоверение за регистрация на пенсионери Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на Национална
и членове на техните семейства и актуализиране на документи,
необходими
за
упражняване
на здравноосигурителна каса
списъка (формуляр Е 121)
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност - чл.
17, ал.3
142. Издаване на удостоверение за право на обезщетение в Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на
натура за лица, претендиращи пенсия, и членове на документи,
необходими
за
упражняване
на
техните семейства (формуляр Е 120)
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност - чл.
18
143. Предоставяне на уникален код за достъп до електронно Закон за здравното осигуряване - чл. 64, ал. 1
медицинско досие

Национална
здравноосигурителна каса

144. Деактивиране на уникален код за достъп до електронно Закон за здравното осигуряване - чл. 64, ал. 1
медицинско досие

Национална
здравноосигурителна каса

145. Предоставяне на информация за ползваната от Закон за здравното осигуряване - чл. 64, ал. 1
здравноосигуреното лице медицинска и дентална помощ
през последните пет години и нейната цена

Национална
здравноосигурителна каса

146. Заверка на рецептурни книжки

Национална
здравноосигурителна каса

Закон за здравното осигуряване - чл. 53
Национален рамков договор - чл. 218

147. Издаване на притурка към ЗОК за извършени дентални Закон за здравното осигуряване - чл. 53
дейности на ЗОЛ
Национален рамков договор - чл. 80, ал. 4

Национална
здравноосигурителна каса

Национална
здравноосигурителна каса

148. Издаване на здравноосигурителна книжка при изгубване, Наредба за осъществяване правото на достъп до Национална
кражба
или
унищожаване
на
издадена медицинска помощ - чл. 5, ал. 3
здравноосигурителна каса
здравноосигурителна книжка
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149. Издаване на ЕЗОК при изгубване,
унищожаване на издадена ЕЗОК

кражба

или Закон за здравното осигуряване - чл. 80в във връзка с чл.
80в
Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на
документи,
необходими
за
упражняване
на
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност - чл.
14
150. Издаване на удостоверение за временно заместване на Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на
ЕЗОК
документи,
необходими
за
упражняване
на
здравноосигурителни права съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност - § 3.

Национална
здравноосигурителна каса

151. Експертизи при необходимост от медицинска помощ, ако Закон за здравното осигуряване - чл. 78, ал. 1
стойността й надхвърля 200 пъти минималната работна
заплата за страната

Национална
здравноосигурителна каса

152. Експертизи за лекарствени продукти от група I B и Закон за здравното осигуряване - чл. 53
утвърждаване на протоколи за отпускане на предписаните Национален рамков договор
лекарствени продукти от Група I B

Национална
здравноосигурителна каса

153. Заверка в РЗОК на протоколи за отпускане
предписаните лекарствени продукти от IС

Национална
здравноосигурителна каса

на Закон за здравното осигуряване - чл. 53
Национален рамков договор

Национална
здравноосигурителна каса

154. Предоставяне на информация за изпълнителите на Закон за здравното осигуряване - чл. 64, ал. 2
медицинска помощ и аптеките, сключили договори с РЗОК
в съответния регион

Национална
здравноосигурителна каса

155. Издаване на регистрационни формуляри за обезщетения в Регламенти (ЕО) №883/2004
натура (формуляр S1/S072)
Регламенти (ЕО) №987/2009

Национална
здравноосигурителна каса

156. Издаване
на
удостоверение
здравноосигурителни периоди S041

вършени Регламенти (ЕО) №883/2004
Регламенти (ЕО) №987/2009

Национална
здравноосигурителна каса

157. Издаване на документ за обезщетение в натура при Регламенти (ЕО) №883/2004
трудови злополуки и професионални болести (формуляр Регламенти (ЕО) №987/2009
DA1)

Национална
здравноосигурителна каса

за
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158. Издаване на документ за получаване
медицинска помощ в ЕС (формуляр /S2, S3)

на

планова Регламенти (ЕО) №883/2004
Регламенти (ЕО) №987/2009

Национална
здравноосигурителна каса

159. Издаване на документи за възстановяване на разходи Регламенти (ЕО) №883/2004
заплатени от лицата за необходима мед.помощ в ЕС Регламенти (ЕО) №987/2009
(формуляр S067/S068)

Национална
здравноосигурителна каса

160. Лицензия за Радио- и телевизионна дейност за създаване Закон за радиото и телевизията - чл. 116
на програми, предназначени за разпространение чрез
електронни съобщителни мрежи, когато се ползва
индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен
спектър - за наземно аналогово радиоразпръскване

Съвет за електронни медии

161. Лицензия за Радио- и телевизионна дейност за създаване Закон за радиото и телевизията - чл. 116д
на програми, предназначени за разпространение чрез
електронни съобщителни мрежи, когато се ползва
индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен
спектър - за наземно цифрово радиоразпръскване

Съвет за електронни медии

162. Регистрация на радио- и телевизионни оператори

Закон за радиото и телевизията - чл. 125а

Съвет за електронни медии

163. Уведомяване за намерение да се осъществяват медийни Закон за радиото и телевизията - чл. 125ж
услуги по заявка

Съвет за електронни медии

164. Уведомление за прекратяване осъществяването
медийните услуги по заявка лицето

на Закон за радиото и телевизията - чл. 125з

Съвет за електронни медии

165. Издаване на удостоверение за вписване в публичния Закон за радиото и телевизията - чл. 125и
регистър, който включва медийните услуги по заявка

Съвет за електронни медии

166. Регистрация на радио- и телевизионни оператори, които Закон за радиото и телевизията - чл. 125н
създават програми, предназначени за аудитория извън
територията на Република България

Съвет за електронни медии

167. Издаване на лиценз за банкова дейност

Българска народна банка

Закон за кредитните институции - чл. 13
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168. Издаване на лиценз за извършване на банкова дейност на Закон за кредитните институции - чл. 17
територията на Република България чрез клон банка със
седалище в трета държава

Българска народна банка

169. Одобрение на физическо или юридическо лице, както и Закон за кредитните институции - чл. 28
лица, действащи съгласувано, да придобиват пряко или
косвено акции или права на глас по акции в банка,
лицензирана в Република България
170. Разрешение за преобразуване на банка
Закон за кредитните институции - чл. 29б

Българска народна банка

171. Разрешение за откриване клон в трета държава; изменение Закон за кредитните институции - чл. 29
наименованието, обозначено в лиценза; извършване на
банкови сделки извън обхвата на издадения лиценз;
увеличаване на капитала с непарични вноски; обратно
изкупуване на акции; намаляванe на капитала; учредяване
или придобиване на контрол върху банка със седалище в
чужбина.
172. Разрешение за доброволна ликвидация на банка
Закон за кредитните институции - чл. 122

Българска народна банка

173. Предварително одобрение на сделката за продажба на Закон за кредитните институции - чл. 131
предприятието на банка

Българска народна банка

174. Уведомление при закриване на клон в чужбина на банка, Закон за кредитните институции - чл. 132
лицензирана в Република България

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска народна банка

175. Включване в информационната система на Централния Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен Българска народна банка
кредитен регистър
регистър - чл. 6
176. Предоставяне на информация относно кредитната си Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен Българска народна банка
задлъжнялост в Централния кредитен регистър
регистър - чл. 21
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177. Вписване в регистъра на финансовите институции

Закон за кредитните институции - чл. 3а
Българска народна банка
Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите
институции - чл. 6

178. Заличаване от регистъра на финансовите институции по Закон за кредитните институции - чл. 3а
Българска народна банка
искане на регистрираното лице
Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите
институции - чл. 9
179. Издаване на удостоверение за осъществяване на Закон за кредитните институции - чл. 25
Българска народна банка
територията на държава членка една или повече от Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите
дейностите по чл. 3, ал. 1 от ЗКИ
институции - чл. 12
180. Предоставяне на лицата достъп до съхраняваната за тях Наредба № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката на Българска народна банка
статистическа информация
платежния баланс, международната инвестиционна
позиция и статистиката на ценните книжа - чл. 15
181. Издаване на лиценз за извършване на дейност като Закон за платежните услуги и платежните системи - чл. Българска народна банка
платежна институция
10
182. Вписване в публичния регистър на доставчиците на услуги Закон за платежните услуги и платежните системи - чл. Българска народна банка
по предоставяне на информация за сметка
18
183. Издаване на лиценз за извършване на дейност като Закон за платежните услуги и платежните системи - чл. Българска народна банка
дружество за електронни пари
37
184. Издаване на лиценз за оператор на платежна система с Закон за платежните услуги и платежните системи - чл. Българска народна банка
окончателност на сетълмента
135
185. Предоставяне на БАЕ код на доставчик на платежни Наредба № 13 от 18 август 2016 г. за прилагането на Българска народна банка
услуги
международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове
- чл. 9
186. Разрешаване от Столичния общински съвет на Закон за устройството и застрояването на Столична Общински администрации
устройството
и
застрояването
на
терените
за община - чл. 15
далекоперспективно развитие на Столична община преди
2020 г.
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187. Издаване
на
разрешение
за
строителството по спрян строеж

продължаване

на Закон за устройство на територията - чл. 224а, ал.4

Общински администрации

188. Обработване на заявление – декларация за обстоятелствена Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал. 2
проверка

Общински администрации

189. Разрешаване изработването на план – извадка от подробен Закон за устройство на територията - чл. 133
устройствен план (ПУП)

Общински администрации

190. Изготвяне на оценка и/или определяне на обезщетение за Закон за устройство на територията – чл. 210
причинени вреди по искане на заинтересовано лице

Общински администрации

191. Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на Закон за управление на етажната собственост - чл. 4, Общински администрации
етажна собственост и предоставянето й на съответната ал.2
етажна собственост за поддържане и използване
192. Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за Закон за насърчаване на инвестициите - чл. 18, ал.5
Общински администрации
насърчаване на инвестициите
193. Издаване на разрешение за ползване на пътища за Закон за пътищата - чл. 26, ал. 1
дейности извън специално ползване
194. Издаване на абонаментна карта на ветераните от войните

Общински администрации

Наредба за условията и реда за предоставяне на средства Общински администрации
за компенсиране на намалените приходи от прилагането
на цени за обществени пътнически превози по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните
актове за определени категории пътници, за субсидиране
на обществени пътнически превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и
транспорта в планински и други райони и за издаване на
превозни документи за извършване на превозите - чл. 22
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195. Издаване на абонаментна карта на военноинвалидите и Наредба за условията и реда за предоставяне на средства Общински администрации
военнопострадалите
за компенсиране на намалените приходи от прилагането
на цени за обществени пътнически превози по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните
актове за определени категории пътници, за субсидиране
на обществени пътнически превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и
транспорта в планински и други райони и за издаване на
превозни документи за извършване на превозите - чл. 24
196. Издаване на картата за безплатен пътнически превоз на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства Общински администрации
децата до 7 навършени години във вътрешноградския за компенсиране на намалените приходи от прилагането
транспорт в страната
на цени за обществени пътнически превози по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните
актове за определени категории пътници, за субсидиране
на обществени пътнически превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и
транспорта в планински и други райони и за издаване на
превозни документи за извършване на превозите - чл. 27
197. Приемане на данъчна декларация за освобождаване от Закон за местните данъци и такси – чл. 27
данък или за ползване на данъчно облекчение

Общински администрации

198. Приемане на декларация за облагане с данък при Закон за местните данъци и такси – чл. 32
откриване на наследство

Общински администрации

199. Приемане на декларация за облагане с данък при Закон за местните данъци и такси – чл. 49, ал.3
безвъзмездно придобиване на имущество

Общински администрации

200. Приемане на данъчна декларация за облагане с патентен Закон за местните данъци и такси – чл. 61н
данък

Общински администрации

201. Приемане на декларация за облагане с туристически данък Закон за местните данъци и такси – чл. 61р, ал.5

Общински администрации

202. Приемане на данъчна декларация за облагане с данък Закон за местните данъци и такси – чл. 61х
върху таксиметров превоз на пътници

Общински администрации

203. Приемане на декларация за освобождаване от заплащане Закон за местните данъци и такси – чл.71, т.1
на такса битови отпадъци

Общински администрации
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Част втора –услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Вид на обществените
услуги

Административна / Обществена услуга

Отговорна
администрация

Правно основание

204. Здравни услуги

Писмено съобщение за раждане

Закон за гражданската регистрация - чл.43

Министерство
на
здравеопазването

205. Здравни услуги

Писмено съобщение за смърт

Закон за гражданската регистрация - чл.55

Министерство
на
здравеопазването

206. Здравни услуги

Приемане
на
заявление/декларация
с Семеен кодекс - чл.65
нотариално заверен подпис за припознаване на
дете

Министерство
на
здравеопазването

207. Здравни услуги

Издаване на болничен лист от лекуващите Наредба за медицинската експертиза - чл. 7
лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК

Министерство
на
здравеопазването

208. Здравни услуги

Издаване на болничен лист от лекарите от Наредба за медицинската експертиза - чл. 7
центровете за спешна медицинска помощ

Министерство
на
здравеопазването

209. Здравни услуги

Издаване на болничен лист
заведения, които обслужват
месторабота

Министерство
на
здравеопазването

210. Здравни услуги

Издаване на дубликат на болничен лист

211. Здравни услуги

Издаване
на
медицинска
документация Закон
за
здравето
(медицински рецепти, предписания, протоколи, Национален рамков договор
удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)

от лечебни Наредба за медицинската експертиза - чл. 7
лицето по
Наредба за медицинската експертиза - чл. 53
-

чл.

Министерство
на
здравеопазването
27 Министерство
на
здравеопазването
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212. Здравни услуги

Изготвяне на етапна епикриза

213. Здравни услуги

Изготвяне на епикриза при изписване на Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните Министерство
на
пациент от лечебно заведение за болнична изисквания, на които трябва да отговарят здравеопазването
помощ или от дом за медико-социални грижи
устройството, дейността и вътрешният ред на
лечебните заведения за болнична помощ и домовете за
медико-социални грижи - чл. 24

214. Здравни услуги

Издаване на разрешение за кремация

215. Здравни услуги

Предоставяне на здравна информация от Закона за здравето - чл. 28б, ал. 1
лечебното заведение, отнасяща се до
здравословното състояние на пациента,
включително копия от медицинските му
документи

Министерство
на
здравеопазването

216. Здравни услуги

Запознаване на наследници и роднини по права Закона за здравето - чл. 28б, ал. 3
и по съребрена линия до четвърта степен
включително със здравната информация за
починалия пациент и предоставяне на копия от
медицинските документи

Министерство
на
здравеопазването

217. Здравни услуги

Издаване на удостоверение за придобита
квалификация за ръководител на дезинфекции,
дезинсекции и дератизации от Национален
център по заразни и паразитни болести
Издаване на удостоверение за придобита
квалификация за изпълнител на дезинфекции,
дезинсекции и дератизации от Национален
център по заразни и паразитни болести
Издаване
на
експертно
решение
за
потвърждаване
или
отхвърляне
на
професионалната болест от ТЕЛК/НЕЛК

218. Здравни услуги

219. Здравни услуги

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните Министерство
на
изисквания, на които трябва да отговарят здравеопазването
устройството, дейността и вътрешният ред на
лечебните заведения за болнична помощ и домовете за
медико-социални грижи - чл. 23

Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания Министерство
на
към гробищни паркове /гробища/ и погребването и здравеопазването
пренасянето на покойници - чл.20, ал. 1

Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за Министерство
на
извършване
на дезинфекции, дезинсекции и здравеопазването
дератизации - чл. 9, ал. 4
Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за Министерство
на
извършване
на дезинфекции, дезинсекции и здравеопазването
дератизации - чл. 9, ал. 4
Наредба за медицинската експертиза - чл. 60, ал. 1

Министерство
на
здравеопазването
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220. Здравни услуги

Преосвидетелстване на лица с професионални Наредба за медицинската експертиза - чл. 60, ал. 4
заболявания от ТЕЛК/НЕЛК

Министерство
на
здравеопазването

221. Здравни услуги

Издаване на експертно решение за трайно Наредба за медицинската експертиза - чл. 61
намалена работоспособност и определяне на
степента и вида на увреждане от ТЕЛК/НЕЛК

Министерство
на
здравеопазването

222. Здравни услуги

Преосвидетелстване на лица с
решението
за
трайно
работоспособност от ТЕЛК/НЕЛК

Министерство
на
здравеопазването

223. Здравни услуги

Издаване на удостоверение, че лицето не се Закон за здравето
води на психиатричен отчет
Наредба по чл. 147а, ал.1 от Закона за здравето

експертно Наредба за медицинската експертиза - чл. 69 и чл. 71
намалена

Министерство
на
здравеопазването

224. Образователни услуги Издаване на удостоверения за завършени Правилник за устройството и дейността на Държавния Министерство
курсове на обучение от Държавен логопедичен логопедичен център - чл. 13, ал. 9
образованието
център
науката

на
и

225. Образователни услуги Издаване на служебна бележка за успешно Правилник за устройството и дейността
завършили обучение в организационно- Националния дворец на децата - чл. 19
педагогическа форма от Национален дворец за
децата

на Министерство
образованието
науката

на
и

226. Образователни услуги Постъпване в държавна, общинска и частна Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
детска градина
чл. 57
образованието
науката

на
и

227. Образователни услуги Преместване от държавна, общинска и частна Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
детска градина в друга детска градина
чл. 58
образованието
науката

на
и

228. Образователни услуги Записване в държавна, общинска и частна Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
детска градина
чл. 59
образованието
науката

на
и
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229. Образователни услуги Издаване на удостоверение за завършено Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
задължително предучилищно образование от чл.
72 образованието
детска градина или училище, извършващо Наредба за предучилищното образование - чл. 36
науката
задължително предучилищно образование

на
и

230. Образователни услуги Издаване на удостоверение, че детето е Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи Министерство
записано
в
подготвителна
група
за за деца чл. 17, ал. 3, т. 4
образованието
задължителна предучилищна подготовка или
науката
като ученик/ученичка, за новата учебна година
и че е записан/а в книгата за подлежащите на
задължително обучение деца до 16-годишна
възраст

на
и

231. Образователни услуги Приемане и преместване на ученици
държавните и в общинските училища

в Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
чл. 147, чл. 148 и чл. 149
образованието
науката
232. Образователни услуги Издаване на удостоверение на учениците, Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
завършили I клас, в което се вписва общата чл. 128,ал.1
образованието
годишна оценка с думи за резултатите от
науката
обучението по всички учебни предмети

на
и

233. Образователни услуги Издаване на удостоверение на учениците, Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
завършили ІV клас, за завършен начален етап чл. 129,ал.1
образованието
на основното образование, в което се вписват
науката
годишните оценки по учебните предмети за ІV
клас

на
и

234. Образователни услуги Издаване на диплома за средно образование на Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
учениците, завършили пълния курс на средно чл. 133
образованието
образование и положили предвидените в
науката
учебния план изпити, по образец, утвърден от
Министъра на образованието и науката

на
и

235. Образователни услуги Издаване на удостоверения, свидетелства и Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
дипломи за завършени клас, етап и степен на чл. 128, чл. 131, чл. 133
образованието
образование
науката

на
и

на
и

33

236. Образователни услуги Издаване на удостоверения за валидиране на Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
комптентности в съответствие с изискванията чл. 168
образованието
за завършване на клас, етап или основна степен
науката
на образование

на
и

237. Образователни услуги Издаване
на
служебна
бележка
за Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на Министерство
възможността за записване на ученика при дейностите в училищното образование - чл. 108, ал. 1, образованието
преместване в друго училище
т. 2
науката

на
и

238. Образователни услуги Издаване на служебна бележка от училищата
по култура и училищата по изкуства за
възможността за записване на ученика при
преместване в друго училище

на

Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и Министерство
преместване на деца и ученици в училищата по културата
култура - чл. 6, ал. 7
Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и
преместване на ученици в училищата по изкуствата чл. 6, ал. 5 и чл. 7, ал. 3

239. Образователни услуги Издаване на служебна бележка от спортните Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за Министерство
на
училища за възможността за записване на прием и спортна подготовка на учениците в спортните физическото
ученика при преместване в друго училище
училища - чл. 17, ал. 3
възпитание и спорта
240. Образователни услуги Издаване
на
служебна
бележка, Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за Министерство
удостоверяваща дали ученикът е променил прием и спортна подготовка на учениците в спортните образованието
вида спорт, по който е приет в спортното училища - чл. 17, ал. 11
науката
училище, в което се е обучавал

на
и

241. Образователни услуги Издаване на удостоверение за преместване на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на Министерство
дете/ученик
дейностите в училищното образование - чл.108, ал.3
образованието
Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и науката
преместване на ученици в училищата по изкуствата чл. 6, ал. 6 и чл. 7, ал. 4
Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за
прием и спортна подготовка на учениците в спортните
училища - чл. 17, ал. 5

на
и
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242. Образователни услуги Издаване на служебна бележка за подадено Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на Министерство
заявление за допускане до държавни зрелостни резултатите от обучението на учениците - чл. 84, т. 6в образованието
изпити
науката

на
и

243. Образователни услуги Издаване на служебна бележка за допускане до Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на Министерство
държавни зрелостни изпити
резултатите от обучението на учениците - чл. 101
образованието
науката
244. Образователни услуги Издаване на служебна бележка за резултатите Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на Министерство
от положените изпити за проверка на резултатите от обучението на учениците - чл. 140, ал. 4 образованието
способностите
науката

на
и

245. Образователни услуги Издаване на заповед за признаване или отказ за
признаване на завършен период или клас за
класовете от I до VI в училище на чужда
държава
246. Образователни услуги Издаване
на
служебна
бележка,
удостоверяваща класа и срочните оценки за
първия учебен срок за ученици с хронични
заболявания, с физически и сензорни
увреждания, от домове за деца, лишени от
родителска грижа, и от центровете за
настаняване от семеен тип

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на Министерство
резултатите от обучението на учениците - чл. 107, ал. 3 образованието
науката

на
и

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на Министерство
дейностите в училищното образование - чл. 96, ал. 1, т. образованието
2
науката

на
и

247. Образователни услуги Издаване на служебна бележка за резултатите Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на Министерство
от положените изпити от националното външно дейностите в училищното образование - чл. 63, ал. 1, т. образованието
оценяване
3
науката
Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и
преместване на деца и ученици в училищата по
култура - чл. 22, ал. 1, т. 3

на
и

248. Образователни услуги Издаване на дубликат на удостоверение, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и Министерство
свидетелство или диплома за завършени клас, документите за системата на предучилищното и образованието
етап и степен на образование
училищното образование - чл. 45
науката

на
и

на
и
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249. Образователни услуги Издаване на удостоверения и свидетелства за
професионално образование и професионално
обучение с придобиване на степен на
професионална
квалификация
от
професионални
гимназии,
училища
по
изкуствата, спортни и духовни училища,
обединени
училища,
средни
училища,
профилирани гимназии, специални училища,
професионални колежи и центрове за
професионално обучение
250. Образователни услуги Издаване на удостоверения и свидетелства за
валидиране на професионална квалификация от
професионални
гимназии,
училища
по
изкуствата и спортни училища, професионални
колежи и центрове за професионално обучение

Закон за професионалното образование и обучение - Министерство
чл. 38 и чл. 39
образованието
науката

на
и

Закон за професионалното образование и обучение - Министерство
чл. 40
образованието
науката

на
и

251. Образователни услуги Издаване на европейско приложение към
дипломата за средно образование и/или
свидетелството
за
професионална
квалификация от училища, осъществяващи
професионално образование и обучение,
центрове за професионално обучение и
професионални колежи
252. Образователни услуги Прием в университет на студенти и докторанти

Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
чл. 133, ал. 3 Закон за професионалното образование и образованието
обучение - чл. 38, ал. 6
науката

на
и

Закон за висшето образование - чл. 68

Министерство
образованието
науката
Министерство
образованието
науката
Министерство
образованието
науката

на
и

Министерство
образованието
науката

на
и

253. Образователни услуги Предоставяне на стипендии на студенти и Закон за висшето образование - чл. 94
докторанти
254. Образователни услуги Разрешение за прекъсване на учебната година, Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 8
поради частично продължаване на обучението
в чуждестранен университет (към датата на
плащане)
255. Образователни услуги Разрешение за преместване в друго висше Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
училище

на
и
на
и
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256. Образователни услуги Разрешение
за
преместване
в
друга Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
специалност, от редовна в задочна форма на
обучение във висше училище

Министерство
образованието
науката

на
и

257. Образователни услуги Разрешение
за
преместване
в
друга Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
специалност, от задочна в редовна форма на
обучение във висше училище

Министерство
образованието
науката

на
и

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и Министерство
професионалното развитие на учителите, директорите образованието
и другите педагогически специалисти - чл. 48, ал. 1, т. науката
1

на
и

259. Образователни услуги Издаване на свидетелство за професионално- Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и Министерство
педагогическа специализация във висше професионалното развитие на учителите, директорите образованието
училище
и другите педагогически специалисти - чл. 48, ал. 1, т. науката
2

на
и

260. Образователни услуги Издаване на свидетелство за професионално- Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
квалификационна степен на педагогическите чл. 225
образованието
кадри във висше училище
Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и науката
професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти - чл.55, ал. 4
Закон за висшето образование-чл.7, ал.1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието
на основните документи, издавани от висшите
училища - чл. 1, ал. 1, т. 6

на
и

258. Образователни услуги Издаване на удостоверение за допълнително
обучение или специализация в различни форми
за повишаване на квалификацията във висше
училище
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261. Образователни услуги Издаване на свидетелство за успешно завършен
подготвителен курс за специализирана и
езикова подготовка по български език за
чужденци - студенти, специализанти и
докторанти

Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Министерство
Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
на основните документи, издавани от висшите науката
училища - чл. 1, ал. 1, т. 5
Наредба за държавните изисквания за приемане на
студенти във висшите училища на Република България
- чл.19

на
и

262. Образователни услуги Издаване
на
диплома
за
завършена Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Министерство
образователно-квалификационна степен на Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
висше образование и приложение към нея
на основните документи, издавани от висшите науката
училища - чл. 1, ал. 1, т. 1

на
и

263. Образователни услуги Издаване на дубликат на диплома за завършена Наредба за държавните изисквания към съдържанието Министерство
образователно- квалификационна степен на на основните документи, издавани от висшите образованието
висше образование
училища - чл. 5, ал. 1
науката

на
и

264. Образователни услуги Издаване на европейско дипломно приложение Закон за висшето образование-чл.7,ал.1
Министерство
Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
на основните документи, издавани от висшите науката
училища - чл. 1, ал. 1, т. 2

на
и

265. Образователни услуги Издаване на свидетелство за професионална Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Министерство
квалификация
Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
на основните документи, издавани от висшите науката
училища - чл. 1, ал. 1, т. 3

на
и

266. Образователни услуги Издаване на свидетелство за призната Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Министерство
специалност в системата на здравеопазването Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
след завършено висше образование
на основните документи, издавани от висшите науката
училища - чл. 1, ал. 1, т. 4

на
и

267. Образователни услуги Издаване на свидетелство за професионално- Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Министерство
педагогическа специализация
Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
на основните документи, издавани от висшите науката
училища - чл. 1, ал. 1, т. 7

на
и
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268. Образователни услуги Издаване на удостоверение за допълнително Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Министерство
обучение или специализация
Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
на основните документи, издавани от висшите науката
училища - чл. 1, ал. 1, т. 8

на
и

269. Образователни услуги Издаване
на
академична
обучаващите се лица

на
и

справка

на Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Министерство
Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
на основните документи, издавани от висшите науката
училища-чл.1, ал.2

270. Образователни услуги Издаване на уверение на обучаващите се лица

Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Министерство
Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
на основните документи, издавани от висшите науката
училища - чл. 1, ал. 2

на
и

271. Образователни услуги Издаване на студентска книжка на обучаващите Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Министерство
се лица
Наредба за държавните изисквания към съдържанието образованието
на основните документи, издавани от висшите науката
училища - чл. 1, ал. 2

на
и

272. Образователни услуги Издаване на диплома за удостоверяване на Закон за развитието на академичния
образователната и научна степен „доктор“ и Република България - чл. 14, ал. 1
научната степен „доктор на науките“ във
висшите училища

в Министерство
образованието
науката

на
и

273. Образователни услуги Признаване на придобито висше образование и Наредба за държавните изисквания за признаване на Министерство
завършени
периоди
на
обучение
в придобито висше образование и завършени периоди на образованието
чуждестранни висши училища
обучение в чуждестранни висши училища - чл. 14, ал. науката
3, чл. 15

на
и

274. Образователни услуги Издаване на дубликат на удостоверение за Наредба за държавните изисквания за признаване на Министерство
признаване на придобито висше образование и придобито висше образование и завършени периоди на образованието
завършени
периоди
на
обучение
в обучение в чуждестранни висши училища - чл. 14б
науката
чуждестранни висши училища

на
и

състав
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275. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Предоставяне на становище относно условията Закон за устройство на територията – чл.84, ал.4
Комисия
за
за присъединяване и на изходни данни за Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за енергийно и водно
проектиране
присъединяване на потребителите и за ползване на регулиране
водоснабдителните и канализационните системи –
чл.12, ал.2, т.1; чл.13, ал.4

276. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Сключване на предварителен договор за
присъединяване на потребител и за ползване на
водоснабдителните
и
канализационните
системи

Закон за устройство на територията - чл. 143, ал.1, т.3 Комисия
за
ЗУТ
енергийно и водно
Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за регулиране
присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи – чл.
12, ал.2, т.2; чл.13, ал.5

277. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Сключване на окончателен договор за
присъединяване на потребител и за ползване на
водоснабдителните
и
канализационните
системи

Закон за устройство на територията - 84, ал.2 ; чл.177, Комисия
за
ал.1
енергийно и водно
Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за регулиране
присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи –
чл.12, ал.2, т.5; чл.14, ал.1

278. Водоснабдителни
канализационни
услуги
279. Водоснабдителни
канализационни
услуги
280. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Извършване на проучване за наличие на Закон за устройство на територията - чл. 60, ал. 2
водоснабдяване в неурегулирани територии за
целите на застрояването им
и Съгласуване на устройствени планове
Закон за устройство на територията - чл. 127, ал. 2

281. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Съгласуване на инвестиционни проекти за Закон за устройство на територията – чл.64, ал.5, чл.73, Комисия
за
изграждане на линейни обекти на техническата ал.1
енергийно и водно
инфраструктура
регулиране

и Съгласуване на инвестиционни проекти

Комисия
за
енергийно и водно
регулиране
Комисия
за
енергийно и водно
регулиране
Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Комисия
за
присъединяване на потребителите и за ползване на енергийно и водно
водоснабдителните и канализационните системи – регулиране
чл.12, ал.2, т.4
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282. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Възражения срещу определено заплащане на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Комисия
за
изразходваното количество вода
присъединяване на потребителите и за ползване на енергийно и водно
водоснабдителните и канализационните системи - чл. регулиране
40, ал. 2

283. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Отчитане на водомери

284. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Монтаж, демонтаж, периодична проверка и Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Комисия
за
пломбиране на индивидуалните водомери
присъединяване на потребителите и за ползване на енергийно и водно
водоснабдителните и канализационните системи - чл. регулиране
34

285. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Откриване, промяна или закриване на партида

286. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Временно или постоянно прекратяване на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Комисия
за
водопроводното
и
канализационното присъединяване на потребителите и за ползване на енергийно и водно
отклонение
водоснабдителните и канализационните системи - чл. регулиране
41, ал. 3, т. 9

287. Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Съставяне на констативен протокол

288. Газоснабдителни
услуги
289. Газоснабдителни
услуги

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Комисия
за
присъединяване на потребителите и за ползване на енергийно и водно
водоснабдителните и канализационните системи - чл. регулиране
32 и чл. 35

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Комисия
за
присъединяване на потребителите и за ползване на енергийно и водно
водоснабдителните и канализационните системи - чл. 8 регулиране

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Комисия
за
присъединяване на потребителите и за ползване на енергийно и водно
водоснабдителните и канализационните системи - регулиране
чл.27, ал.2

Издаване на сертификат за качеството на Закона за енергетиката - чл.183б във вр. с общите Комисия
за
природния газ
условия на крайния снабдител
енергийно и водно
регулиране
Изготвяне на становище за присъединяване
Наредба № 4 от 05.10.2013 г. за присъединяване към Комисия
за
газопреносните и газоразпределителните мрежи - чл. 9 енергийно и водно
регулиране
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290. Газоснабдителни
услуги

Сключване
на
писмен
договор
за Наредба № 4 от 05.10.2013 г. за присъединяване към Комисия
за
присъединяване към газопреносна мрежа и/или газопреносните и газоразпределителните мрежи - чл. 2 енергийно и водно
газоразпределителна мрежа
регулиране

291. Газоснабдителни
услуги

Съгласуване
на
проектите
(подробните Наредба № 4 от 05.10.2013 г. за присъединяване към Комисия
за
устройствени планове и инвестиционни газопреносните и газоразпределителните мрежи - чл. енергийно и водно
проекти) за газопроводни отклонения и 22
регулиране
присъединяваните обекти

292. Газоснабдителни
услуги

Писмено
становище
за
условията
по Наредба № 4 от 05.10.2013 г. за присъединяване към Комисия
за
присъединяване при необходимост от оценка газопреносните и газоразпределителните мрежи - чл. 8 енергийно и водно
на
икономическата
целесъобразност
и
регулиране
обоснованост
за
необходима
за
присъединяването реконструкция

293. Газоснабдителни
услуги

Активиране на доставката за подаване на газ

294. Газоснабдителни
услуги

Закон за енергетиката - чл. 171, ал. 2
Правила за управление на газоразпределителните
мрежи приети от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с
чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с
Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5 чл. 13
Спиране на доставката по искане на ползвателя Закон за енергетиката - чл. 171, ал. 2
на мрежата
Правила за управление на газоразпределителните
мрежи приети от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с
чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с
Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5 чл. 13

Комисия
за
енергийно и водно
регулиране

Комисия
за
енергийно и водно
регулиране
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295. Газоснабдителни
услуги

Възстановяване на доставката при прекъсване Закон за енергетиката - чл. 171, ал. 2
Комисия
за
на услугата
Правила за управление на газоразпределителните енергийно и водно
мрежи приети от Държавната комисия за енергийно и регулиране
водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с
чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с
Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5 чл. 13

296. Газоснабдителни
услуги

Проверка на средството за измерване по искане Закон за енергетиката - чл. 171, ал. 2
Комисия
за
на клиент или на ползвател на мрежата
Правила за управление на газоразпределителните енергийно и водно
мрежи приети от Държавната комисия за енергийно и регулиране
водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с
чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с
Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5 чл. 13

297. Газоснабдителни
услуги

Проверка на налягането на доставката по Закон за енергетиката - чл. 171, ал. 2
Комисия
за
искане на клиент или на ползвател на мрежата; Правила за управление на газоразпределителните енергийно и водно
мрежи приети от Държавната комисия за енергийно и регулиране
водно регулиране на основание чл.171, ал.2 във вр. с
чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с
Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5 чл. 13

298. Газоснабдителни
услуги

Временно прекъсване или преустановяване на Закон за енергетиката - чл. 171, ал. 2
Комисия
за
доставката, по искане на ползвателя на мрежата Правила за управление на газоразпределителните енергийно и водно
мрежи приети от Държавната комисия за енергийно и регулиране
водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с
чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с
Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5 чл. 13
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299. Газоснабдителни
услуги

Откриване на нова точка за присъединяване, по
искане на ползвателя на мрежата, вследствие на
временното прекъсване поради причини,
зависещи от инсталацията на клиента;

Закон за енергетиката - чл. 171, ал. 2
Комисия
за
Правила за управление на газоразпределителните енергийно и водно
мрежи приети от Държавната комисия за енергийно и регулиране
водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с
чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с
Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5 чл. 13

300. Газоснабдителни
услуги

Технически инспекции на разходомер за Закон за енергетиката - чл. 171, ал. 2
Комисия
за
измерване, по искане на клиента, с цел Правила за управление на газоразпределителните енергийно и водно
установяване на евентуални повреди.
мрежи приети от Държавната комисия за енергийно и регулиране
водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с
чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с
Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5 чл. 13

301. Електроснабдителни
услуги

Проучване на условията за присъединяване на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
обект
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 4

302. Електроснабдителни
услуги

Съгласуване работен проект част архитектурна,
част електрически уредби и инсталации до
границата на собственост и при необходимост
за присъединителните съоръжения

303. Електроснабдителни
услуги

Сключване на договор за присъединяване на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
обекти на клиенти на електрическа енергия към производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
електрическите мрежи
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 14

304. Електроснабдителни
услуги

Съгласуване на работни проекти за изграждане Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
на съоръженията за присъединяване на обекти производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
на клиенти
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 21

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 13, ал. 1
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305. Електроснабдителни
услуги

Проучване за присъединяване и условия за Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
присъединяване на електрическа централа към производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
електрическата мрежа
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 51

306. Електроснабдителни
услуги

Изготвяне и сключване на предварителен Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
договор за присъединяване на електрическата производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
централа
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 58

307. Електроснабдителни
услуги

Сключване на договор за присъединяване на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
електрическата централа
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 59

308. Електроснабдителни
услуги

Съгласуване на работните проекти за Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на
изграждане
на
съоръженията
за производители и клиенти на електрическа енергия към
присъединяване на електрическата централа
преносната или към разпределителните електрически
мрежи - чл. 62
Провеждане на комплексна 72-часова проба в Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на
експлоатационни условия при присъединяване производители и клиенти на електрическа енергия към
към електрическата мрежа
преносната или към разпределителните електрически
мрежи - чл. 65

309. Електроснабдителни
услуги

310. Електроснабдителни
услуги

311. Електроснабдителни
услуги

Становище за присъединяване на обекти за
производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници по чл. 23, чл. 24, т. 2,
3, 4 и чл. 25 от Закона за енергията от
възобновяеми източници
Изготвяне и сключване на предварителен
договор за присъединяване на обект за
производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници по чл. 23, чл. 24, т. 2,
3, 4 и чл. 25 от Закона за енергията от
възобновяеми източници

Комисия
за
енергийно и водно
регулиране
Комисия
за
енергийно и водно
регулиране

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 80
Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 82
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312. Електроснабдителни
услуги

Сключване на договор за присъединяване на
обект за производство на електрическа енергия
от възобновяеми източници по чл. 23, чл. 24, т.
2, 3, 4 и чл. 25 от Закона за енергията от
възобновяеми източници

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 83

313. Електроснабдителни
услуги

Становище за присъединяване на обекти за
производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници (ОПЕЕВИ) по чл. 24,
т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми
източници

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 87

314. Електроснабдителни
услуги

Сключване на договор за присъединяване на
обекти за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници (ОПЕЕВИ)
по чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от
възобновяеми източници

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 92

315. Електроснабдителни
услуги

Съгласуване на работните проекти за
присъединяване на обекти за производство на
електрическа
енергия
от
възобновяеми
източници (ОПЕЕВИ) по чл. 24, т. 1 от Закона
за енергията от възобновяеми източници и на
становището на правоспособен електроинженер
за ОПЕЕВИ в обем, достатъчен за доказване
изпълнението на условията за присъединяване

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 95

316. Електроснабдителни
услуги

Присъединяване на обекти за производство на
електрическа
енергия
от
възобновяеми
източници (ОПЕЕВИ) по чл. 24, т. 1 от Закона
за енергията от възобновяеми източници

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 96
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317. Електроснабдителни
услуги

Проучване
и
определяне
условия
за
присъединяване на обект на оператора на
разпределителната мрежа към преносната
мрежа.
Изготвяне
и
сключване
на
предварителен договор за условията за
присъединяване

318. Електроснабдителни
услуги

Сключване на договор за присъединяване на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
обект на оператора на разпределителната производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
мрежа към преносната мрежа
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 111

319. Електроснабдителни
услуги

Преустановяване
временно
преноса
на
електрическа енергия на съществуващ обект
или да изключи части от електрическата мрежа
за определен срок
Проверка на показанията на средствата за
търговско измерване и на управляващите
тарифите устройства

320. Електроснабдителни
услуги

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на Комисия
за
производители и клиенти на електрическа енергия към енергийно и водно
преносната или към разпределителните електрически регулиране
мрежи - чл. 102

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на
производители и клиенти на електрическа енергия към
преносната или към разпределителните електрически
мрежи - чл. 46
Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на
производители и клиенти на електрическа енергия към
преносната или към разпределителните електрически
мрежи - чл. 32

Комисия
за
енергийно и водно
регулиране
Комисия
за
енергийно и водно
регулиране

321. Топлоснабдителни
услуги

Проучване на техническите възможности и за Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
сключване на предварителен договор за чл. 23
енергийно и водно
присъединяване на производител на топлинна
регулиране
енергия към топлопреносната мрежа

322. Топлоснабдителни
услуги

Сключване на договор за присъединяване на Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
производител на топлинна енергия към чл. 25, ал. 3
енергийно и водно
топлопреносната мрежа
регулиране

323. Топлоснабдителни
услуги

Проучване на техническите възможности и за Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
сключване на предварителен договор за чл. 26
енергийно и водно
присъединяване
на
клиенти,
ползващи
регулиране
топлинна енергия за стопански нужди
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324. Топлоснабдителни
услуги

Сключване на договор за присъединяване на Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
клиенти, ползващи топлинна енергия за чл. 28
енергийно и водно
стопански нужди
регулиране

325. Топлоснабдителни
услуги

Проучване на техническите възможности и за Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
сключване на предварителен договор за чл. 29
енергийно и водно
присъединяване
на
клиенти,
ползващи
регулиране
топлинна енергия за битови нужди

326. Топлоснабдителни
услуги

Сключване на договор за присъединяване на Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
клиенти, ползващи топлинна енергия за битови чл. 31, ал. 3
енергийно и водно
нужди
регулиране

327. Топлоснабдителни
услуги

Изпитване и настройка на присъединителния Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
топлопровод, на съоръженията към него и на чл. 21, ал. 1
енергийно и водно
абонатната станция
регулиране

328. Топлоснабдителни
услуги

Извършване на топла проба и 72-часова проба Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
при
експлоатационни
условия
на чл. 21, ал. 3
енергийно и водно
присъединителните
топлопроводи
и
регулиране
съоръженията към тях

329. Топлоснабдителни
услуги

Предоставяне на информация за извършени Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
замени, метрологични проверки и/или ремонт чл. 45, ал. 4
енергийно и водно
на средствата за търговско измерване,
регулиране
включително и общите водомери в абонатните
станции

330. Топлоснабдителни
услуги

Подмяна на средствата за измерване за Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
търговско плащане с такива със същите или с чл. 46, ал. 1, т. 1
енергийно и водно
по-добри
технически
и
метрологични
регулиране
характеристики, които не водят до снижаване
точността на измерване
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331. Топлоснабдителни
услуги

Инсталиране на контролни средства за Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
измерване-собственост на клиента, които не чл. 46, ал. 1, т. 2
енергийно и водно
могат да бъдат с по-ниски метрологични
регулиране
показатели и трябва да са инсталирани при
същите условия като тези на средствата за
измерване за търговско плащане

332. Топлоснабдителни
услуги

Изчисляване, изготвяне на справка и Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
коригиране на сметките за използвана топлинна чл. 47
енергийно и водно
енергия за изминал период
регулиране

333. Топлоснабдителни
услуги

Монтаж на допълнителен контролен топломер, Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
който служи за отчитане на енергията за чл. 52, ал. 1, т. 3
енергийно и водно
отопление като част от общата енергия през
регулиране
отоплителния период, отчетена със средството
за търговско измерване на количеството
топлинна енергия в абонатната станция

334. Топлоснабдителни
услуги

Отчитане на количеството топлинна енергия

335. Топлоснабдителни
услуги
336. Топлоснабдителни
услуги
337. Топлоснабдителни
услуги

338. Топлоснабдителни
услуги

Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
чл. 53
енергийно и водно
регулиране
Сключване на договор за дялово разпределение Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
на топлинна енергия между клиентите в сграда- чл. 63
енергийно и водно
етажна собственост
регулиране
Измерване на количеството топлинна енергия

Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
чл. 49
енергийно и водно
регулиране
Поставяне на холограмни стикери на Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
холендрите
на
връщащата
линия
от чл. 70, ал. 8
енергийно и водно
отоплителните тела във всички имоти в сграда регулиране
етажна собственост
Определяне на прогнозното едногодишно общо Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
потребление на топлинна енергия при смяна на чл. 71
енергийно и водно
собствеността върху имот в сграда - етажна
регулиране
собственост
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339. Топлоснабдителни
услуги

Междинно отчитане при смяна на собственик Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
или на титуляр на вещно право на ползване
чл. 72
енергийно и водно
регулиране

340. Топлоснабдителни
услуги

Прекратяване
на
топлоснабдяването
за Наредба 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването - Комисия
за
отопление
и/или
битово
горещо чл. 76 и чл. 77
енергийно и водно
водоснабдяване
регулиране

341. Електронни
съобщителни услуги

Преустановяване на издаването и изпращането Закон за електронните съобщения - чл. 260, ал. 1
на детайлизирана сметка

Комисия
регулиране
съобщенията
Издаване на електронна фактура
Закон за електронните съобщения - чл. 260, ал. 2 и чл. Комисия
260а, ал. 3
регулиране
съобщенията
Оттегляне на предварително даденото съгласие Закон за електронните съобщения - чл. 253, ал. 3, т. 1
Комисия
за
обработването
на
данни
за
регулиране
местоположението на потребители и абонати
съобщенията

за
на

344. Електронни
съобщителни услуги

Отказване от временно обработването на данни Закон за електронните съобщения - чл. 253, ал. 3, т. 2
за местоположението за всяка връзка в
електронната съобщителна мрежа или за всяко
предавано съобщение

Комисия
регулиране
съобщенията

за
на

345. Електронни
съобщителни услуги

Изцяло или частично включване на данните на Закон за електронните съобщения - чл. 258, ал. 4
абонат в телефонен указател

за
на

346. Електронни
съобщителни услуги

Проверка, поправка и заличаване изцяло или Закон за електронните съобщения - чл. 258, ал. 4
частично на данните на абонат в телефонен
указател

Комисия
регулиране
съобщенията
Комисия
регулиране
съобщенията

347. Електронни
съобщителни услуги

Включване в телефонния указател на Закон за електронните съобщения - чл. 258, ал. 5
допълнителна информация за други лица,
ползващи съвместно абонатната линия

Комисия
регулиране
съобщенията

за
на

342. Електронни
съобщителни услуги
343. Електронни
съобщителни услуги

за
на
за
на

за
на
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348. Електронни
съобщителни услуги

Пренасяне на номер

Закон за електронните съобщения - чл. 134, ал. 3 във Комисия
вр. с Функционални спецификации за осъществяване регулиране
на преносимост на негеографски номера при промяна съобщенията
на доставчика, предоставящ съответната услуга - чл. 28

за
на

349. Пощенски услуги

Удостоверяване на изпратена в срок пратка

Закона за пощенските услуги - чл. 3 във вр. с чл.44, Комисия
ал.2 и ал.4 във вр. с чл.62, ал.2 от Гражданско регулиране
процесуален кодекс
съобщенията

за
на

350. Пощенски услуги

Предявяване и уреждане на рекламация

Закон за пощенските услуги - чл. 86

за
на

351. Пощенски услуги

Издаване на писмено служебно известие

352. Пощенски услуги

Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни Закон за пощенските услуги - чл. 34, ал. 1, т. 1
и международни пощенски пратки

Комисия
регулиране
съобщенията

за
на

353. Пощенски услуги

Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни Закон за пощенските услуги - чл. 34, ал. 1, т. 2
и международни пощенски колети до 20 кг.

Комисия
регулиране
съобщенията

за
на

354. Пощенски услуги

Извършване на пощенска услуга с "препоръка" Закон за пощенските услуги - чл. 34, ал. 1, т. 3
и "обявена стойност".

за
на

355. Пощенски услуги

Пощенски парични преводи

356. Пощенски услуги

Приемане на съобщения, подадени във Закон за пощенските услуги - чл. 38, т. 2
физическа или електронна форма от подателя,
предаването им чрез електронни съобщителни
средства и доставяне на тези съобщения на
получателя като пощенски пратки

Комисия
регулиране
съобщенията
Комисия
регулиране
съобщенията
Комисия
регулиране
съобщенията

Комисия
регулиране
съобщенията
Закон за пощенските услуги - чл. 36, ал. 2 във вр. с Комисия
Общи правила за условията за доставяне на регулиране
пощенските пратки и пощенските колети - чл. 4 и чл. 5 съобщенията

Закон за пощенските услуги - чл. 38, т. 4

за
на

за
на
за
на
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357. Пощенски услуги

Извършване на куриерски услуги

358. Пощенски услуги

Приемане, пренасяне и доставяне на пряка Закон за пощенските услуги - чл. 38, т. 1
пощенска реклама

359. Превозни услуги

Издаване
на
абонаментни
карти
за
вътрешноградския и междуселищния транспорт
на учениците, обучаващи се в дневна форма на
обучение, студентите редовно обучение,
включително докторантите в редовна форма на
обучение, и на лицата, получаващи пенсия по
условията на глава шеста от Кодекса за
социално осигуряване, навършили възрастта по
чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс

360. Превозни услуги

Издаване на индивидуален или колективен Закон за железопътния транспорт - чл. 67
билет за превоз

361. Превозни услуги

362. Превозни услуги

363. Превозни услуги

Закон за пощенските услуги - чл. 38, т. 3

Наредба за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за обществени пътнически
превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории
пътници, за субсидиране на обществени пътнически
превози по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони и за издаване на превозни
документи за извършване на превозите - чл. 29

Комисия
за
регулиране
на
съобщенията
Комисия
за
регулиране
на
съобщенията
Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията

Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
Издаване на абонаментна карта за железопътен Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз Министерство
на
превоз
на пътници, багажи и колетни пратки - чл. 14, чл. 15 и транспорта,
чл. 16
информационните
технологии
и
съобщенията
Издаване на индивидуален или колективен Закон за автомобилните превози - чл. 36, ал. 1, т. 1 и Министерство
на
билет, карта или абонаментна карта за превоз
ал. 3
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
Издаване на карти за специализиран превоз - Закон за автомобилните превози - чл. 36, ал. 1, т. 3
Министерство
на
при специализиран превоз
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
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364. Превозни услуги

Подписване и подпечатване на съставена от Закон за автомобилните превози - чл. 51
изпращача товарителница

365. Превозни услуги

Издаване на багажна разписка при договора за Закон за железопътния транспорт
превоз на пътници с железопътен транспорт и с Закон за автомобилните превози - чл. 37
автомобил

366. Превозни услуги

Съставяне на констативен протокол при: Закон за железопътния транспорт - чл. 101
обстоятелства, които пораждат отговорност за
превозвача; несъответствие на багажа или
товара с наименованието или теглото, с
количеството или бройките, посочени в
превозния документ; липса или повреда на
багажа или товара; товар или багаж без
превозен документ или за превозен документ
без товар или багаж.

367. Превозни услуги

Извършване на атракционни пътувания с ретро Закон за автомобилните превози - чл. 24г
състав

368. Превозни услуги

Предявяване на рекламации и възстановяване Закон за автомобилните превози на суми
Закон за железопътния транспорт - чл. 106

-

чл.

чл.

Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
68 Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията

Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
73 Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
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369. Банкови услуги

Документ, удостоверяващ наличие на сметка Кодекс за застраховането - чл.31, ал.1, т.3 и ал.3, т.3 Българска
и/или налична сума, вид на сметка и внасянето Кодекс за социално осигуряване - чл.122а, ал.1, т.8 банка
на определена парична сума по банкова сметка. Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за
извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен
оператор, за организиране на многостранна система за
търговия,
за
извършване
на
дейност
като
инвестиционен посредник, инвестиционно дружество,
управляващо дружество, дружество със специална
инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и
лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд чл.18, ал.2, б. "б" аа) и б. "в" аа)
Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката - чл.11, ал.2, т.4
Правилника за прилагане на закона за чужденците в
Република България - чл.39а, ал.1, т.2, чл.23, т.2

народна

370. Банкови услуги

Документ, удостоверяващ издаването на Кодекс за застраховането - чл.31, ал.2, т.1
банкова гаранция или отпускането на банков Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по
кредити/условия за финансиране
чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за реда и органите за
контрол на декларираните данни - чл.5, ал.1
Наредба № 16 от 19.07.1995 г. за разпределението на
квотите за изкупуването, съхранението и търговията с
хлебно зърно - чл.2, ал.2, т.6
Документ, удостоверяващ натрупани лихви
Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на
подмярка
7.2.
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 - 2020 г. - чл.14, ал.15

Българска
банка

народна

Българска
банка

народна

371. Банкови услуги
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372. Банкови услуги

Заверка на извлечение от банкова сметка

Закон за управление на отпадъците - чл.61, ал.1 Българска
Наредба № 5 от 08.09.2017 г. за условията и реда за банка
прилагане на временна извънредна мярка за
подпомагане на пазара в сектора на плодовете - чл.9,
ал.2,
т.2
Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4
„Инвестиции в материални активи" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Приложение № 13 към чл. 45, ал. 1

народна

373. Банкови услуги

Удостоверение за внесен капитал за учредяване Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и Българска
на дружества
достъп до търговския регистър - ал.4, т.7 банка
Закон за пазарите на финансови инструменти
Закон за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране
Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за
извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен
оператор, за организиране на многостранна система за
търговия,
за
извършване
на
дейност
като
инвестиционен посредник, инвестиционно дружество,
управляващо дружество, дружество със специална
инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и
лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд

народна

374. Банкови услуги

Банкова референция

народна

Закон за кредитните институции - чл.67, т.5

Българска
банка
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375. Банкови услуги

Документ-съгласие в случаите на участие на
сграда в Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни
сгради, когато за даден самостоятелен обект е
учредена ипотека в полза на банка

Постановление № 18 на МС от 02.02.2015 г. за Българска
приемане на Национална програма за енергийна банка
ефективност на многофамилните жилищни сгради, за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмата и за определяне на
органите, отговорни за реализацията й - Приложение
№ 12

народна

376. Банкови услуги

Документ
от
банка
поддепозитар, Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Българска
удостоверяващ придобити държавни ценни Република България - чл.39, ал.6, т.2, б. "а"
банка
книжа и от банка - попечител, удостоверяващ
придобити общински облигации

народна

377. Застрахователни
услуги

Издаване на сертификат, удостоверяващ Закон за туризма - чл. 100, ал. 1
наличието на договор за задължителна
застраховка

Комисия
за
финансов надзор

378. Застрахователни
услуги

Издаване на удостоверение за застрахователна Закон за местните данъци и такси - чл. 33, ал. 1, т. 4
стойност на автомобил

Комисия
за
финансов надзор

379. Застрахователни
услуги

Издаване на Удостоверение за легитимация на Кодекс за застраховането - чл. 320, ал. 1
застрахователен агент, по образец на КФН след
вписване в регистъра на КФН

Комисия
за
финансов надзор

380. Застрахователни
услуги

Издаване на удостоверение за предходни Кодекс за застраховането - чл. 502, ал. 1
застрахователни събития - претенциите за
обезщетения за вреди, причинени във връзка с
притежаването или използването на моторното
превозно средство, за което договорът е бил
сключен, или за липсата на такива претенции

Комисия
за
финансов надзор
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381. Застрахователни
услуги

Писмено
уведомление
от
лицензиран
застраховател до съответното звено "Пътна
полиция" за взето решение за изплащане на
тотална щета

Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, Комисия
за
пускане в движение и спиране от движение на финансов надзор
моторните превозни средства и ремаркета, теглени от
тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства - чл. 18а, ал. 2, т. 1

382. Застрахователни
услуги

Удостоверение за данъчни облекчения

Закон за корпоративно подоходно облагане
Комисия
за
Закон за данъците върху доходите на физическите лица финансов надзор

383. Застрахователни
услуги

Удостоверяване на сключен застрахователен Кодекс за застраховането - чл. 487, ал.1
договор за Гражданска отговорност

Комисия
за
финансов надзор

384. Застрахователни
услуги
385. Застрахователни
услуги

Издаване на сертификат Зелена карта

Комисия
за
финансов надзор
Комисия
за
финансов надзор

386. Застрахователни
услуги

Предоставяне на нов знак, издаден от Наредба за задължителното застраховане по Комисия
за
Гаранционния фонд при изгубване, кражба или застраховки
„Гражданска
отговорност"
на финансов надзор
унищожаване
автомобилистите и „Злополука" на пътниците в
средствата за обществен превоз - чл. 10, ал. 5

387. Застрахователни
услуги

Протокол за оглед и оценка на моторно Наредба за задължителното застраховане по Комисия
за
превозно средство
застраховки
„Гражданска
отговорност"
на финансов надзор
автомобилистите и „Злополука" на пътниците в
средствата за обществен превоз - чл. 13

388. Застрахователни
услуги
389. Застрахователни
услуги

Сключване на застрахователен договор

390. Застрахователни
услуги

Издаване на сертификат, удостоверяващ Кодекс за застраховането - чл. 344, ал.3
сключения застрахователен договор

Кодекс за застраховането - чл. 488, ал.1

Предоставяне на бланка от двустранен Кодекс за застраховането - чл. 487, ал.4
констативен протокол за пътнотранспортно
произшествие

Кодекс за застраховането - чл. 344, ал. 1

Комисия
за
финансов надзор
Преиздаване на изгубена или унищожена Кодекс за застраховането - чл.344, ал.1 във вр. с чл.344, Комисия
за
застрахователна полица
ал.5
финансов надзор
Комисия
за
финансов надзор
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391. Застрахователни
услуги

Издаване на заверено копие от застрахователен Кодекс за застраховането - чл. 344, ал.4
договор

Комисия
за
финансов надзор

392. Застрахователни
услуги

Издаване на копие от всички договорни Кодекс за застраховането - чл. 344, ал.5
заявления, декларации и други документи,
които лицето е предоставило във връзка със
сключването на застрахователния договор

Комисия
за
финансов надзор

393. Застрахователни
услуги
394. Застрахователни
услуги

Откупуване по застраховка Живот

Комисия
за
финансов надзор
Комисия
за
финансов надзор

395. Застрахователни
услуги

Подаване на уведомление
промени в договора

396. Пенсионноосигурителни услуги

Участие
във
фонд
за
допълнително Кодекс за социално осигуряване - чл. 137, ал. 3 във вр. Комисия
за
задължително пенсионно осигуряване
с Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните финансов надзор
заявления за участие във фонд за допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване
и
за
възобновяване на осигуряването в универсален
пенсионен фонд - чл. 3 и сл.

397. Пенсионноосигурителни услуги

Промяна на участие във фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и
прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида от един в друг
съответен фонд, управляван от друго
пенсионноосигурително дружество

Кодекс за застраховането - чл. 451

Отправяне
на
писмена
застрахователна Кодекс за застраховането - чл. 380
претенция и изплащане на застрахователно
обезщетение
за

настъпили Кодекс за застраховането - чл. 347

Комисия
за
финансов надзор

Кодекс за социално осигуряване - чл. 171, ал. 1 и ал. 5 Комисия
за
във вр. с Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина финансов надзор
за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните
средства на осигурено лице от един фонд за
допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество - чл. 2
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398. Пенсионноосигурителни услуги

Оттегляне на заявление за промяна на участие

Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за Комисия
за
промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните финансов надзор
средства на осигурено лице от един фонд за
допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество - чл. 7

399. Пенсионноосигурителни услуги

Предоставяне на заверено копие от правилника Кодекс за социално осигуряване - чл. 143, ал. 3
на фонда за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и от неговата
инвестиционна политика, действащи към
датата на подаване на заявлението, съответно
на сключване на договора

400. Пенсионноосигурителни услуги

Възобновяване на осигуряването в универсален Кодекс за социално осигуряване - чл. 124а във вр. с Комисия
за
пенсионен фонд
Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните финансов надзор
заявления за участие във фонд за допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване
и
за
възобновяване на осигуряването в универсален
пенсионен фонд - 4а

401. Пенсионноосигурителни услуги

Промяна в личните данни, записани в
подаденото от тях заявление за участие,
съответно - заявление за възобновяване на
осигуряването

402. Пенсионноосигурителни услуги

Предоставяне на информация за натрупаните Кодекс за социално осигуряване - чл. 173
средства по индивидуална партида, за
доходност от тяхното управление и за
произтичащите
от
набраните
средства
пенсионни права

403. Пенсионноосигурителни услуги

Издаване на удостоверения/справки/извлечения Кодекс за социално осигуряване - чл. 173 във връзка с Комисия
за
за изплатена пенсия
Правилник за организацията и дейността на финансов надзор
професионален пенсионен фонд

Комисия
за
финансов надзор

Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните Комисия
за
заявления за участие във фонд за допълнително финансов надзор
задължително
пенсионно
осигуряване
и
за
възобновяване на осигуряването в универсален
пенсионен фонд - чл. 5
Комисия
за
финансов надзор
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404. Пенсионноосигурителни услуги

Участие в професионален пенсионен фонд

Кодекс за социалното осигуряване - чл. 127, ал. 2

Комисия
за
финансов надзор

405. Пенсионноосигурителни услуги

Участие във фонд за допълнително доброволно Кодекс за социалното осигуряване - чл. 211
пенсионно осигуряване

Комисия
за
финансов надзор

406. Пенсионноосигурителни услуги

Сключване на договор за допълнително Кодекс за социалното осигуряване - чл. 235
доброволно пенсионно осигуряване

Комисия
за
финансов надзор

407. Пенсионноосигурителни услуги

Предоставяне на заверено копие от правилника Кодекс за социалното осигуряване - чл. 239
и от инвестиционната политика на фонд за
доброволно пенсионно осигуряване или във
фонд за допълнително доброволно осигуряване
по професионални схеми, действащи към
датата на сключване на договора

Комисия
за
финансов надзор

408. Пенсионноосигурителни услуги

Участие във фонд за допълнително доброволно Кодекс за социалното осигуряване - чл. 263
осигуряване
за
безработица
или
за
професионална квалификация

Комисия
за
финансов надзор

409. Пенсионноосигурителни услуги

Сключване на договор за допълнително Кодекс за социалното осигуряване - чл. 304
доброволно осигуряване за безработица и/или
професионална квалификация

Комисия
за
финансов надзор

410. Пенсионноосигурителни услуги

Прехвърляне
на
натрупаните
по Кодекс за социалното осигуряване - чл. 290
индивидуалната партида средства от лични
осигурителни вноски или част от тях от един в
друг фонд за допълнително доброволно
осигуряване за безработица, учреден и
управляван от друго осигурително дружество
за
безработица
и/или
професионална
квалификация

Комисия
за
финансов надзор
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411. Пенсионноосигурителни услуги

Прехвърляне
на
натрупаните
по Кодекс за социалното осигуряване - чл. 291
индивидуалната партида средства от лични
осигурителни вноски или част от тях по
индивидуална партида в същия или в друг фонд
за допълнително доброволно осигуряване за
безработица на съпруг или на роднини по права
линия до втора степен

Комисия
за
финансов надзор

412. Пенсионноосигурителни услуги

Изтегляне на натрупаните по индивидуалната Кодекс за социалното осигуряване - чл. 292
партида средства от лични осигурителни
вноски от осигуреното за безработица лице

Комисия
за
финансов надзор

413. Пенсионноосигурителни услуги

Прехвърляне
на
натрупаните
по Кодекс за социалното осигуряване - чл. 297
индивидуалната партида средства или част от
тях от един в друг фонд за допълнително
доброволно осигуряване за професионална
квалификация, учреден и управляван от друго
осигурително дружество за безработица и/или
професионална квалификация

Комисия
за
финансов надзор

414. Пенсионноосигурителни услуги

Прехвърляне
на
натрупаните
по Кодекс за социалното осигуряване - чл. 298
индивидуалната партида средства от лични
осигурителни вноски или част от тях по
индивидуална партида в същия или в друг фонд
за допълнително доброволно осигуряване за
професионална квалификация на съпруг или на
роднини по права линия до втора степен.

Комисия
за
финансов надзор

415. Пенсионноосигурителни услуги

Изтегляне на натрупаните по индивидуалната Кодекс за социалното осигуряване - чл. 299
партида средства от лични осигурителни
вноски от осигуреното за професионална
квалификация лице

Комисия
за
финансов надзор
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416. Пенсионноосигурителни услуги

Предоставяне на информация на осигурителя за Кодекс за социалното осигуряване - чл. 303
натрупаните средства по партидата му, за
доходността от тяхното инвестиране и за
произтичащите от натрупаните средства
осигурителни права

417. Социални услуги

Прием в дневен център на деца и/или младежи Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
с увреждания
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 2, буква "а"
труда и социалната
политика
Прием в дневен център на пълнолетни лица с Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
увреждания
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 2, буква "б"
труда и социалната
политика
Прием в дневен център на деца и/или младежи Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
с тежки множествени увреждания
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 2, буква "в"
труда и социалната
политика
Прием в дневен център на пълнолетни лица с Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
тежки множествени увреждания
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 2, буква "г"
труда и социалната
политика
Прием в дневен център на пълнолетни лица с Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
увреждания - седмична грижа
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 2, буква "д"
труда и социалната
политика
Прием в дневен център на деца и младежи с Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
увреждания - седмична грижа
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 2, буква "е"
труда и социалната
политика
Прием на стари хора в дневен център за стари Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
хора
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 2, буква "ж"
труда и социалната
политика
Прием на лица в център за социална Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
рехабилитация и интеграция
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 3
труда и социалната
политика
Прием в център за настаняване от семеен тип Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
на - деца без увреждания; деца и/или младежи с подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 4, буква "а"
труда и социалната
увреждания; пълнолетни лица с психични
политика
разстройства; пълнолетни лица с деменция;
пълнолетни лица с физически увреждания;
пълнолетни лица с умствена изостаналост;
стари хора

418. Социални услуги
419. Социални услуги
420. Социални услуги
421. Социални услуги
422. Социални услуги
423. Социални услуги
424. Социални услуги
425. Социални услуги

Комисия
за
финансов надзор
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426. Социални услуги
427. Социални услуги
428. Социални услуги

Прием на лица
настаняване

в

център

за

временно Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 4, буква "б"
труда и социалната
политика
Прием на лица в кризисен център
Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 4, буква "в"
труда и социалната
политика
Прием в преходни жилища на деца в риск от Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
15- до 18-годишна възраст и за пълнолетни подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 4, буква "г"
труда и социалната
лица с увреждания
политика

429. Социални услуги

Прием в наблюдавано жилище на пълнолетни Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
лица с увреждания или лица от 18- до 25- подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 4, буква "д"
труда и социалната
годишна възраст, които са били настанени
политика
извън семейството

430. Социални услуги

Прием в защитено жилище на лица с - Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
психични разстройства; умствена изостаналост; подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 4, буква "е"
труда и социалната
физически увреждания
политика

431. Социални услуги

Прием в приют на бездомни лица и семейства Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
при неотложна необходимост от задоволяване подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 5
труда и социалната
на базовите им потребности, свързани с
политика
осигуряване на подслон, храна, хигиена и
социално консултиране

432. Социални услуги

Прием в социален учебно-професионален Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
център на лица с определена степен намалена подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 6
труда и социалната
работоспособност, навършили 18 години
политика

433. Социални услуги

Прием в звено "Майка и бебе" на бременни Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
жени и майки в риск да изоставят децата си
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 7
труда и социалната
политика

434. Социални услуги

Достъп до център за обществена подкрепа

Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 8
труда и социалната
политика
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435. Социални услуги

Прием на деца, живеещи трайно или частично Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
на улицата в център за работа с деца на улицата подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 9
труда и социалната
политика

436. Социални услуги

Достъп до обществени трапезарии

437. Социални услуги

Прием в дом на деца, лишени от родителска
грижа

438. Социални услуги

Прием в дом на пълнолетни лица с увреждания
умствена
изостаналост;
психични
разстройства; със сетивни нарушения; с
деменция

439. Социални услуги

Прием в дом за стари хора

440. Библиотечни услуги
441. Библиотечни услуги

Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 11
труда и социалната
политика
Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
подпомагане - чл. 36, ал. 3, т. 1
труда и социалната
политика
Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
подпомагане - чл. 36, ал. 3, т. 2
труда и социалната
политика

Правилник за прилагане на Закона за социално Министерство
на
подпомагане - чл. 36, ал. 3, т. 3
труда и социалната
политика
Копиране на библиотечни документи
Закон за обществените библиотеки - чл. 52, ал. 1, т. 5
Министерство
на
културата
Предоставяне на писмена библиографска Закон за обществените библиотеки - чл. 52, ал. 1, т. 1
Министерство
на
информация
културата

442. Библиотечни услуги

Предоставяне
на
библиографски издирвания

ретроспективни Закона за обществените библиотеки - чл. 52, ал. 1, т. 2

443. Библиотечни услуги

Депозиране на документи, притежание на Закон за националния архивен фонд – чл. 33, ал. 2
юридически и физически лица при писмено
изразено желание от страна на собствениците
им

444. Услуги в областта на Издаване на удостоверение от музей за
културното
идентификация
на
движими
вещи
и
наследство
съответствие
или
несъответствие
на
вещта/вещите с изискванията за културна
ценност/колекция по смисъла на Закона за
културното наследство

Министерство
културата

на

Министерство
културата

на

Закон за културното наследство, чл. 97, ал. 3
Министерство
Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на културата
идентификация и за водене на Регистъра на движими
културни ценности - чл. 10, ал. 1 и ал. 2, чл. 18, ал. 2,
т.1

на
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