Приложение №4 Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите

Част втора – Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Вид на обществените
услуги

Административна услуга на организация,
предоставяща обществени услуги

Правно основание

Отговорна
администрация за
първоначално
вписване

1.

Здравни услуги

Писмено съобщение за раждане

Закон за гражданската регистрация - чл.43

2.

Здравни услуги

Писмено съобщение за смърт

Закон за гражданската регистрация - чл.55

3.

Здравни услуги

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

4.

Здравни услуги

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

Министерство
на
здравеопазването
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
Министерство
на
здравеопазването
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
Министерство
на
здравеопазването
Министерство
на
правосъдието
Министерство
на
здравеопазването

5.

Здравни услуги

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

Министерство
на
здравеопазването

6.

Здравни услуги

Издаване на болничен лист
заведения, които обслужват
месторабота

Министерство
на
здравеопазването

7.

Здравни услуги

Издаване на дубликат на болничен лист

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

Министерство

на

1

8.

Здравни услуги

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

9.

Здравни услуги

Изготвяне на етапна епикриза

10.

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

11.

Здравни услуги

Издаване на разрешение за кремация

12.

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

13.

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

14.

Здравни услуги

Издаване на удостоверение за придобита Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за Министерство
на
квалификация за ръководител или изпълнител извършване на дезинфекции, дезинсекции и здравеопазването
на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от дератизации - чл. 9, ал. 4
Национален център по заразни и паразитни
болести

-

чл.

здравеопазването
27 Министерство
на
здравеопазването

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

2

15.

Здравни услуги

Издаване
на
експертно
решение
потвърждаване
или
отхвърляне
професионалната болест от ТЕЛК/НЕЛК

за Наредба за медицинската експертиза - чл. 60, ал. 1
на

Министерство
на
здравеопазването

16.

Здравни услуги

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

Министерство
на
здравеопазването

17.

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

18.

Здравни услуги

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

Министерство
на
здравеопазването

19.

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

20.

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

21.

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

22.

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

23.

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

на
и

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

Министерство
на
здравеопазването

в Закон за предучилищното и училищното образование - Министерство
чл. 147, чл. 148 и чл. 149
образованието
науката

3

24.

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

25.

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

26.

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

27.

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

28.

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

29.

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

4

30.

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 младежта и спорта
ученика при преместване в друго училище
училища - чл. 17, ал. 3

31.

Образователни услуги Издаване на удостоверение за преместване на Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и
дете/ученик
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

32.

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

33.

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
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

Образователни услуги Издаване на удостоверение за признаване или
отказ за признаване на завършен период или
клас за класовете от I до VI в училище на
чужда държава
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

34.

35.

36.

Министерство
на
културата
Министерство
на
младежта и спорта

на
и

5

37.

Образователни услуги Издаване на служебна бележка за резултатите Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на Министерство
от положените изпити от националното дейностите в училищното образование - чл. 63, ал. 1, т. образованието
външно 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

38.

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

39.

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
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

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
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

на
и

40.

41.

42.

43.

Образователни услуги Предоставяне на стипендии на студенти и Закон за висшето образование - чл. 94
докторанти

Министерство
образованието
науката
Министерство
образованието

на
и

6

науката
44.

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)

Министерство
образованието
науката

на
и

45.

Образователни услуги Разрешение за преместване в друго висше Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7
училище

на
и

46.

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
Министерство
образованието
науката

47.

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

48.

Образователни услуги Издаване на удостоверение за допълнително
обучение или специализация в различни форми
за повишаване на квалификацията във висше
училище

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

49.

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

на
и
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50.

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

51.

Образователни услуги Издаване на свидетелство за успешно завършен
подготвителен курс за специализирана и
езикова подготовка по български език за
чужденци - студенти, специализанти и
докторанти

Министерство
образованието
науката

на
и

Министерство
образованието
науката

на
и

53.

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

54.

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

55.

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

52.

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. 5
Наредба за държавните изисквания за приемане на
студенти във висшите училища на Република България
- чл.19
Образователни услуги Издаване
на
диплома
за
завършена Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
образователно-квалификационна степен на Наредба за държавните изисквания към съдържанието
висше образование и приложение към нея
на основните документи, издавани от висшите
училища - чл. 1, ал. 1, т. 1
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56.

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

57.

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

58.

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

59.

Образователни услуги Издаване
на
академична
обучаващите се лица

на
и

60.

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

61.

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

на
и

62.

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

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
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63.

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

64.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

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

Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството

65.

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
ЗУТ
Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за
присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи – чл.
12, ал.2, т.2; чл.13, ал.5

Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството

66.

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,
ал.1
Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за
присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи –
чл.12, ал.2, т.5; чл.14, ал.1

Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството

67.

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

68.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Съгласуване на устройствени планове

69.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Съгласуване на инвестиционни проекти

Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
Закон за устройство на територията - чл. 127, ал. 2
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Министерство
на
присъединяване на потребителите и за ползване на регионалното
водоснабдителните и канализационните системи – развитие
и
чл.12, ал.2, т.4
благоустройството
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70.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Съгласуване на инвестиционни проекти за Закон за устройство на територията – чл.64, ал.5, чл.73, Министерство
на
изграждане на линейни обекти на техническата ал.1
регионалното
инфраструктура
развитие
и
благоустройството
и Възражения срещу определено заплащане на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Министерство
на
изразходваното количество вода
присъединяване на потребителите и за ползване на регионалното
водоснабдителните и канализационните системи - чл. развитие
и
40, ал. 2
благоустройството

71.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

72.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Отчитане на водомери

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

Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството

73.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

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

Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството

74.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Откриване, промяна или закриване на партида

75.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

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

Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството

76.

Водоснабдителни
канализационни
услуги

и Съставяне на констативен протокол

Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството

77.

Газоснабдителни
услуги

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за Министерство
на
присъединяване на потребителите и за ползване на регионалното
водоснабдителните и канализационните системи - чл. 8 развитие
и
благоустройството

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за
присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи 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
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78.

Газоснабдителни
услуги

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

79.

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

80.

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

81.

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

82.

Газоснабдителни
услуги

Активиране на доставката за подаване на газ

83.

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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84.

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

85.

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

86.

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

87.

Газоснабдителни
услуги

Временно прекъсване или преустановяване на Закон за енергетиката - чл. 171, ал. 2
Комисия
за
доставката, по искане на ползвателя на Правила за управление на газоразпределителните енергийно и водно
мрежата
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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88.

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

89.

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

90.

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

91.

Електроснабдителни
услуги

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

92.

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

93.

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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94.

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

95.

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

96.

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

97.

Електроснабдителни
услуги

98.

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

99.

Електроснабдителни
услуги

100. 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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101. 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

102. 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

103. 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

104. 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

105. 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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106. 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

107. 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

108. 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

109. 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

110. 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

111. 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

112. 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

113. 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
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114. 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

115. 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

116. 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

117. 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

118. 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

119. 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

120. 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
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121. Топлоснабдителни
услуги

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

122. 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

123. Топлоснабдителни
услуги

Отчитане на количеството топлинна енергия

124. Топлоснабдителни
услуги
125. Топлоснабдителни
услуги
126. 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 чл. 63
енергийно и водно
сграда-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

127. Топлоснабдителни
услуги

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

128. 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

129. 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
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130. 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

131. Пощенски услуги

Предявяване и уреждане на рекламация

Закон за пощенските услуги - чл. 86

за
на

132. Пощенски услуги

Издаване на писмено служебно известие

133. 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

134. 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

135. Пощенски услуги

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

за
на

136. Пощенски услуги

Пощенски парични преводи

137. 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

138. Пощенски услуги

Извършване на куриерски услуги

за
на

139. Пощенски услуги

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

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

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

за
на

за
на
за
на

за
на
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140. 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

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

141. Превозни услуги

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

142. Превозни услуги

Издаване на абонаментна карта за железопътен
превоз

143. Превозни услуги

Издаване на индивидуален или колективен
билет, карта или абонаментна карта за превоз

144. Превозни услуги

Издаване на карти за специализиран превоз при специализиран превоз

145. Превозни услуги

Предявяване на рекламации и възстановяване
на суми

Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията

Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз Министерство
на
на пътници, багажи и колетни пратки - чл. 14, чл. 15 и транспорта,
чл. 16
информационните
технологии
и
съобщенията
Закон за автомобилните превози - чл. 36, ал. 1, т. 1 и Министерство
на
ал. 3
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
Закон за автомобилните превози - чл. 36, ал. 1, т. 3
Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
Закон за автомобилните превози - чл. 73
Министерство
на
Закон за железопътния транспорт - чл. 106
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
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146. Застрахователни
услуги

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

Комисия
за
финансов надзор

147. 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

148. 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

149. 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

150. 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

151. Застрахователни
услуги

Удостоверение за данъчни облекчения

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

152. Застрахователни
услуги

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

Комисия
за
финансов надзор

153. Застрахователни
услуги
154. Застрахователни
услуги

Издаване на сертификат Зелена карта

Комисия
за
финансов надзор
Комисия
за
финансов надзор

Кодекс за застраховането - чл. 488, ал.1

Предоставяне на бланка от двустранен Кодекс за застраховането - чл. 487, ал.4
констативен протокол за пътнотранспортно
произшествие
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155. 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

156. 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

157. Застрахователни
услуги
158. Застрахователни
услуги

Сключване на застрахователен договор

159. Застрахователни
услуги

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

Комисия
за
финансов надзор

160. Застрахователни
услуги

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

Комисия
за
финансов надзор

161. 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

162. Застрахователни
услуги
163. Застрахователни
услуги

Откупуване по застраховка Живот

Комисия
за
финансов надзор
Комисия
за
финансов надзор

164. Застрахователни
услуги

Подаване на уведомление
промени в договора

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 Комисия
за
застрахователна полица
чл.344, ал.5
финансов надзор

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
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165. 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.

166. 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 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

167. 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

168. 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

169. 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

Комисия
за
финансов надзор
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170. Пенсионноосигурителни услуги

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

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

171. 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

172. Пенсионноосигурителни услуги

Издаване
удостоверения/справки/извлечения
изплатена пенсия

173. Пенсионноосигурителни услуги

Участие в професионален пенсионен фонд

174. Пенсионноосигурителни услуги

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

Комисия
за
финансов надзор

175. Пенсионноосигурителни услуги

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

Комисия
за
финансов надзор

176. 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

177. 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

Комисия
за
финансов надзор

на Кодекс за социално осигуряване - чл. 173 във връзка с Комисия
за
за Правилник за организацията и дейността на финансов надзор
професионален пенсионен фонд
Кодекс за социалното осигуряване - чл. 127, ал. 2

Комисия
за
финансов надзор
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178. 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

179. 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
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

181. 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

182. 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

180. Пенсионноосигурителни услуги

Комисия
за
финансов надзор
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183. 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

184. 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

185. Пенсионноосигурителни услуги

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

Комисия
за
финансов надзор

186. 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

187. Социални услуги
188. Социални услуги
189. Социални услуги
190. Социални услуги
191. Социални услуги
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192. Социални услуги
193. Социални услуги
194. Социални услуги

195. Социални услуги
196. Социални услуги
197. Социални услуги

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
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

198. 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

199. 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
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200. 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

201. 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

202. 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

203. Социални услуги

Достъп до център за обществена подкрепа

204. Социални услуги

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

205. Социални услуги

Достъп до обществени трапезарии

206. Социални услуги

Прием в дом на деца, лишени от родителска
грижа

207. Социални услуги

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

208. Социални услуги

Прием в дом за стари хора

209. Библиотечни услуги

Копиране на библиотечни документи

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
Закон за обществените библиотеки - чл. 52, ал. 1, т. 5
Министерство
на
културата
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210. Библиотечни услуги

Предоставяне
информация

на

писмена

211. Библиотечни услуги

Предоставяне
на
библиографски издирвания

библиографска Закон за обществените библиотеки - чл. 52, ал. 1, т. 1

Министерство
културата

на

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

Министерство
културата

на

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

на

212. 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

30

