
 

               
Приложение № 2 

          11.10.2017 г.  
 

 

СПИСЪК  

НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ  

ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Уникален 
идентифи

катор, 

съгласно 

Регистъра 

на 

услугите 

Наименование на 
административната услуга  

Правно основание за предоставяне на 
административната услуга 

Процедура по предоставяне на 
административната услуга, 

необходими документи 

Срок за 
предоставяне 

на услугата 

Заплащане 

1 Извършване на консултации, 

представляващи законен интерес за 

физическо или юридическо лице 

относно административно правен 

режим, които се дават по силата на 

нормативен акт или които са 
свързани с издаване на 

административен акт или с 

извършване на друга 

административна услуга 

Закон за администрацията, Допълнителна 

разпоредба, § 1, т. 2, б. г 

 

1. Заявление по образец                                                                                                                                                             14 дни  Не се заплаща за 

услугата 

  

2 Предоставяне на достъп до 

обществена информация 

Закон за достъп до обществена информация – 

чл. 24 

1. Заявление по образец   

 

14 дни  

Срокът може да 

се удължи при 

условията на 

чл. 30 и чл. 31 

от ЗДОИ 

Чл. 20 ЗДОИ – 

достъпът е 

безплатен 

Заплащат се 

разходите по 

предоставяне на 

обществената 

информация по 
нормативи  

съгласно 

Заповед № 

ЗМФ-1472 на 

Министъра на 

финансите от 

29.11.2011 г., 

според вида на 

носителя на 

информация 



 

 

 

 
      

      

      

      

     

     

     

     

     

      

      

 

3 Уточняване на разлики между 

издадено удостоверение за 

осигурителен доход (УП2) и данни 

за осигуреното лице от 
информационната система на НОИ 

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 

40, ал. 3 

Закон за администрацията, Допълнителна 
разпоредба, § 1, т. 2, б. в 

1. Заявление по образец                                                                                                                                                             14 дни  Не се заплаща за 

услугата 

  

2133 Издаване на удостоверение за 

осигурителен стаж (УП 3) 

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 

40, ал. 3 

Закон за администрацията, Допълнителна 

разпоредба, § 1, т. 2, б. в 

1. Заявление по образец                                                                                                                                                             14 дни   Не се заплаща за 

услугата 

  

2134 Издаване на удостоверение за 

осигурителен доход (УП 2) 

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 

40, ал. 3 

Закон за администрацията, Допълнителна 

разпоредба, § 1, т. 2, б. в 

1. Заявление по образец 

                                                                                                                                                           

14 дни   Не се заплаща за 

услугата 

  


