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Изменение  355 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 2: Работа и пенсиониране в рамките на Съюза – тире 4а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • задължителни правила 

относно отговорността и 

застраховането в друга държава 

членка 

Or. en 

Изменение  356 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 2: Работа и пенсиониране в рамките на Съюза – тире 6а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • социални права и условия за 

заетост на командировани 

работници 

Or. en 

Изменение  357 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 2: Работа и пенсиониране в рамките на Съюза – тире 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• социалноосигурителни права и 

задължения в Съюза, включително 

свързаните с получаването на пенсии 

• социалноосигурителни права и 

задължения в Съюза, включително 

свързаните с получаването на пенсии и 
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обезщетения за безработица 

Or. en 

Изменение  358 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 3: Превозни средства в Съюза – тире 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• национални правила за движение 

и изисквания по отношение на водачите 

• национални правила за движение 

и изисквания по отношение на водачите, 

като например винетки и свързани с 

емисиите винетки за временен или 

постоянен престой в друга държава 

членка 

Or. en 

 

Изменение  359 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 4: Пребиваване в друга държава членка – тире 3а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • изисквания за натурализация 

на лице, пребиваващо постоянно в 

друга държава членка 

Or. en 

Изменение  360 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 
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Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 4: Пребиваване в друга държава членка – тире 3б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • задължения в случай на смърт 

и репатриране на останки 

Or. en 

 

 

Изменение  361 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 5: Образование или стаж в друга държава членка – тире 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• посещаване на училище в друга 

държава членка 

• посещаване на дневни детски 

ясли, детска градина и училище в 

друга държава членка 

Or. en 

Изменение  362 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 5: Образование или стаж в друга държава членка – тире 1а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • посещаване на образователен 

център за възрастни в друга държава 

членка 

Or. en 
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Изменение  363 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 6: Здравеопазване – тире 2а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • здравноосигурително покритие 

в друга държава членка 

Or. en 

 

Изменение  364 

Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 6: Здравеопазване – тире 2а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • информация, свързана със 

социално осигуряване и застраховане, 

включително възможност за 

поръчване на европейска 

здравноосигурителна карта 

Or. en 

 

 

Изменение  365 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 6: Здравеопазване – тире 2а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • информация относно 
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обществени програми за 

профилактични здравни грижи  

Or. en 

Изменение  366 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 6: Здравеопазване – тире 2б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • информация относно номерата 

за спешно реагиране  

Or. en 

Изменение  367 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 6: Здравеопазване – тире 2в (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • преместване в старчески дом 

Or. en 

Изменение  368 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 7: Трансгранични права, задължения и правила относно семейството – 

тире 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

•  раждане, попечителство над •  раждане, попечителство над 
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непълнолетни деца, родителски права и 

задължения, задължения за издръжка по 

отношение на деца в трансгранично 

семейно положение 

непълнолетни деца, родителски права и 

задължения, сурогатно майчинство и 

осиновяване, включително 

осиновяване от втори родител, 
задължения за издръжка по отношение 

на деца в трансгранично семейно 

положение 

Or. en 

Изменение  369 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 7: Трансгранични права, задължения и правила относно семейството – 

тире 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• съжителство на лица с различно 

гражданство (брак, раздяла, развод, 

права във връзка с придобитото през 

брака имущество, права за съжителство) 

• съжителство на лица с различно 

гражданство без дискриминация въз 

основа на сексуалната ориентация 
(брак, гражданско/регистрирано 

партньорство, раздяла, развод, права 

във връзка с придобитото през брака 

имущество, права за съжителство) 

Or. en 

 

 

Изменение  370 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 7: Трансгранични права, задължения и правила относно семейството – 

тире 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• права във връзка с наследство в 

друга държава членка 

• права и задължения във връзка с 

наследство в друга държава членка по 

отношение например на данъчните 
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правила 

Or. en 

Изменение  371 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 7: Трансгранични права, задължения и правила относно семейството – 

тире 3а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • правни последици и права по 

отношение на международно 

отвличане на дете от родител 

Or. en 

 

Изменение  372 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

колона 1, заглавие на област 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Потребители в трансгранични 

ситуации  

Права на потребителите 

Or. en 

 

 

Изменение  373 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 8: Потребители в трансгранични ситуации – тире 1 

 



 

PE613.511v01-00 10/32 AM\1139598BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• закупуване онлайн или лично на 

стоки и услуги от друга държава членка 

(включително финансови)  

• закупуване или наемане онлайн 

или лично на стоки, цифрово 

съдържание, имущество или услуги от 

друга държава членка (включително 

финансови)  

Or. en 

Изменение  374 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 8: Потребители в трансгранични ситуации – тире 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• закупуване онлайн или лично на 

стоки и услуги от друга държава 

членка (включително финансови)  

• закупуване онлайн или лично на 

стоки и услуги (включително 

финансови)  

Or. en 

Изменение  375 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 8: Потребители в трансгранични ситуации – тире 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• притежаване на банкова сметка в 

друга държава членка 

• притежаване на банкова сметка  

Or. en 

Изменение  376 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 
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Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 8: Потребители в трансгранични ситуации – тире 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• ползване на комунално-битови 

услуги, като снабдяване с газ, 

електроенергия, вода, 

далекосъобщителни услуги и интернет 

• ползване на комунално-битови 

услуги, като снабдяване с газ, 

електроенергия, вода, изхвърляне на 

отпадъци, далекосъобщителни услуги 

и интернет 

Or. en 

Изменение  377 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 8: Потребители в трансгранични ситуации – тире 5а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • безопасност и сигурност на 

продуктите 

Or. en 

Изменение  378 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 8: Потребители в трансгранични ситуации – тире 5б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • гаранции, обезщетяване и 

компенсиране на потребителите 

Or. en 

Изменение  379 

Юлия Реда 
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Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 8: Потребители в трансгранични ситуации – тире 5в (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • съдебни процедури за 

потребители 

Or. en 

Изменение  380 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 8а (нова): Права на гражданите и местните лица 

 

Текст, предложен от Комисията 

Област ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 

ПРАВИЛАТА 

  

  

  

 

Изменение 

Област ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 

ПРАВИЛАТА 

Права на 

гражданите 

и местните 

лица 

• подаване на административни и съдебни петиции 

 • подаване на петиции до публични институции 

 • признаване на пола 

 

Or. en 

Изменение  381 

Юлия Реда 
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Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с гражданите – таблица – 

област 8б (нова): Защита на личните данни 

 

Текст, предложен от Комисията 

Област ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 

ПРАВИЛАТА 

  

 

Изменение 

Област ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 

ПРАВИЛАТА 

Защита на 

личните 

данни 

• упражняване на права на субекти на данни съгласно 

ОРЗД (съгласно раздели 2 – 4 от ОРЗД: информация и достъп 

до лични данни, коригиране и заличаване, възражение) 

 

Or. en 

Изменение  382 

Отмар Карас и Ружа графиня фон Тун и Хоенщайн 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с предприятията – таблица – 

област 1: Започване, извършване и приключване на стопанска дейност – тире 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• регистриране на стопанска 

дейност (регистрационни процедури и 

правни форми за извършването на 

стопанска дейност) 

• регистриране, промяна или 

приключване на стопанска дейност 

(регистрационни процедури и правни 

форми за извършването на стопанска 

дейност) 

Or. en 

 

Изменение  383 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с предприятията – таблица – 
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област 1: Започване, извършване и приключване на стопанска дейност – тире 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• права върху интелектуалната 

собственост (подаване на заявление за 

патент, регистриране на търговска 

марка, чертеж или дизайн, получаване 

на лиценз за възпроизвеждане) 

• права върху интелектуалната 

собственост (подаване на заявление за 

патент, регистриране на търговска 

марка, чертеж или дизайн, получаване 

на лиценз за възпроизвеждане, 

приложими изключения) 

Or. en 

 

Изменение  384 

Евелин Гебхарт 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с предприятията – таблица – 

област 1: Започване, извършване и приключване на стопанска дейност – тире 8а 

(ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • отговорност на ръководството 

Or. en 

Изменение  385 

Филип Жювен 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с предприятията – таблица – 

област 1: Започване, извършване и приключване на стопанска дейност – тире 8а 

(ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • преместване на стопанска 

дейност от една държава членка в 

друга 

Or. en 
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Изменение  386 

Отмар Карас и Ружа графиня фон Тун и Хоенщайн 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с предприятията – таблица – 

област 1: Започване, извършване и приключване на стопанска дейност – тире 8а 

(ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • преместване на стопанска 

дейност 

Or. en 

 

Изменение  387 

Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с предприятията – таблица – 

област 3: Данъци – тире 2а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 • мита, други данъци и мита, 

събирани от внос, митнически 

процедури при внос, митнически 

процедури при износ 

Or. en 

 

Изменение  388 

Отмар Карас и Ружа графиня фон Тун и Хоенщайн 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – Области на информация, свързани с предприятията – таблица – 

област 3: Данъци – тире 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

• други данъци: плащане, ставки • други данъци: плащане, ставки, 

данъчни декларации 
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Or. en 

 

Изменение  389 

Отмар Карас и Ружа графиня фон Тун и Хоенщайн 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 

Раждане  
Искане за издаване на акт за 

раждане 

Акт за раждане 

Образование 

Кандидатстване за 

стипендия за обучение, 

отпускана от публична 

институция 

Решение по молбата за 

отпускане на стипендия 

Работа 

Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

обезщетения 

Потвърждение за 

получаване на искането 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

Преместване 

Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 

адрес 

 
Заявяване/подновяване на 

лична карта или паспорт 

Издаване или подновяване 

на лична карта или паспорт 

 
Регистрация на моторно 

превозно средство 

Удостоверение за 

регистрация 

Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от публични или 

полупублични схеми 

Решение относно искането 

за отпускане на пенсия или 

на предпенсионни 

обезщетения 

Започване на 

стопанска 

дейност 

Обща регистрация на 

стопанска дейност, с 

изключение на процедурите 

относно учредяването на 

дружества или фирми по 

смисъла на член 54, 

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

започване на дейност като 

предприятие  
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параграф 2 от ДФЕС 

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми  

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

Стопанска 

дейност 

Уведомяване на системите 

за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 

Плащане на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

Разписка или друга форма 

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 

 

Изменение 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 

Раждане  
Искане за издаване на акт за 

раждане 

Акт за раждане 

Образование 

Кандидатстване за 

стипендия за обучение, 

отпускана от публична 

институция 

Решение по молбата за 

отпускане на стипендия 

Работа 

Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

обезщетения 

Потвърждение за 

получаване на искането 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

 
Признаване на 

професионалната 

квалификация 

Решение по искането за 

признаване 

 
Деклариране на данъци 

върху дохода 

Потвърждение за 

получаване на 

декларацията 

Преместване 
Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 
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адрес 

 
Заявяване/подновяване на 

лична карта или паспорт 

Издаване или подновяване 

на лична карта или паспорт 

 
Регистрация на моторно 

превозно средство 

Удостоверение за 

регистрация 

Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от публични или 

полупублични схеми 

Решение относно искането 

за отпускане на пенсия или 

на предпенсионни 

обезщетения 

Започване на 

стопанска 

дейност 

Обща регистрация и 

изисквания за уведомяване 

за започване на стопанска 

дейност, разрешения за 

започване на стопанска 

дейност, промени в 

стопанската дейност и 

прекратяване на 

стопанска дейност без 

процедури по 

несъстоятелност или 

ликвидация, с изключение 

на процедурите относно 

учредяването на дружества 

или фирми по смисъла на 

член 54 от ДФЕС 

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

започване на дейност като 

предприятие  

 
Регистрация по ДДС Регистрационен номер по 

ДДС 

 
Регистрация за данъци 

върху дохода 

Данъчен регистрационен 

номер 

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми  

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

Стопанска 

дейност 

Уведомяване на системите 

за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 Плащане на Разписка или друга форма 
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социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 

 

Регистрация и 

уведомяване за 

командироване на 

работници 

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

командироването на 

работник 

 

Уведомление за 

прекратяване на дейност, 

подлежаща на 

регистрация по ДДС 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 
Декларации по ДДС Получаване на 

декларацията по ДДС 

 

Декларация за 

корпоративни 

данъци/данъци за 

дейността 

Потвърждение за 

получаване на 

декларацията 

 

Or. en 

 

Изменение  390 

Кая Калас 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 

Раждане  
Искане за издаване на акт за 

раждане 

Акт за раждане 

Образование 

Кандидатстване за 

стипендия за обучение, 

отпускана от публична 

институция 

Решение по молбата за 

отпускане на стипендия 

Работа 
Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

Потвърждение за 

получаване на искането 
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обезщетения 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

Преместване 

Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 

адрес 

 
Заявяване/подновяване на 

лична карта или паспорт 

Издаване или подновяване 

на лична карта или паспорт 

 
Регистрация на моторно 

превозно средство 

Удостоверение за 

регистрация 

Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от публични или 

полупублични схеми 

Решение относно искането 

за отпускане на пенсия или 

на предпенсионни 

обезщетения 

Започване на 

стопанска 

дейност 

Обща регистрация на 

стопанска дейност, с 

изключение на процедурите 

относно учредяването на 

дружества или фирми по 

смисъла на член 54, 

параграф 2 от ДФЕС 

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

започване на дейност като 

предприятие  

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми  

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

Стопанска 

дейност 

Уведомяване на системите 

за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 

Плащане на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

Разписка или друга форма 

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 
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Изменение 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 

Раждане  
Искане за издаване на акт за 

раждане 

Акт за раждане 

Образование 

Кандидатстване за 

стипендия за обучение, 

отпускана от публична 

институция 

Решение по молбата за 

отпускане на стипендия 

 
Постъпване в държавен 

университет 

Решение относно 

постъпването в 

университет 

 
Искане за диплома, 

удостоверения за 

придобита квалификация  

Издаване на удостоверение 

в електронен формат  

Работа 

Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

обезщетения 

Потвърждение за 

получаване на искането 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

 
Деклариране на данъци 

върху дохода 

Потвърждение за 

получаване на 

декларацията 

Преместване 

Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 

адрес 

 

Заявяване/подновяване на 

лична карта или паспорт. 

Физическо присъствие 

може да се иска 

единствено за 

предоставянето на 

биометрични данни 

Издаване или подновяване 

на лична карта или паспорт 

 

Регистрация на моторно 

превозно средство. 

Физическо присъствие 

може да се иска 

единствено за първата 

регистрация или ако е 

необходимо за 

извършването на проверки 

на превозното средство 

Удостоверение за 

регистрация 
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Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от публични или 

полупублични схеми 

Решение относно искането 

за отпускане на пенсия или 

на предпенсионни 

обезщетения 

 

Изискване на данни 

относно положението с 

пенсионната сметка 

Потвърждение за 

извлечение от баланса по 

пенсионната сметка на 

ползвателя 

Започване на 

стопанска 

дейност 

Обща регистрация на 

стопанска дейност, с 

изключение на процедурите 

относно учредяването на 

дружества или фирми по 

смисъла на член 54 от 

ДФЕС, включително 

промени в 

регистрационните данни  

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

започване на дейност като 

предприятие  

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми  

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

 

Регистриране или 

подновяване на 

наименование на домейн в 

интернет 

Потвърждение за 

регистрацията или 

подновяването на 

наименованието на 

домейна  

 
Регистрация по ДДС Регистрационен номер по 

ДДС 

Стопанска 

дейност 

Уведомяване на системите 

за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 
Справка-декларация за 

ДДС 

Получаване на справка-

декларация за ДДС 

 

Деклариране на 

корпоративни 

данъци/данъци за 

дейността 

Потвърждение за 

получаване на 

декларацията 
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Уведомление за 

прекратяване на дейност, 

подлежаща на 

регистрация по ДДС 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 

Плащане на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

Разписка или друга форма 

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 

 

Or. en 

 

Изменение  391 

Едвард Чесак 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 

Раждане  
Искане за издаване на акт 

за раждане 

Акт за раждане 

Образование 

Кандидатстване за 

стипендия за обучение, 

отпускана от публична 

институция 

Решение по молбата за 

отпускане на стипендия 

Работа 

Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

обезщетения 

Потвърждение за 

получаване на искането 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

Преместване 

Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 

адрес 

 
Заявяване/подновяване на 

лична карта или паспорт 

Издаване или подновяване 

на лична карта или 

паспорт 

 Регистрация на моторно Удостоверение за 
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превозно средство регистрация 

Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от публични или 

полупублични схеми 

Решение относно искането 

за отпускане на пенсия или 

на предпенсионни 

обезщетения 

Започване на 

стопанска 

дейност 

Обща регистрация на 

стопанска дейност, с 

изключение на 

процедурите относно 

учредяването на 

дружества или фирми по 

смисъла на член 54, 

параграф 2 от ДФЕС 

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

започване на дейност като 

предприятие  

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми  

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми 

Социалноосигурителен 
регистрационен номер 

Стопанска 

дейност 

Уведомяване на системите 

за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 

Плащане на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

Разписка или друга форма 

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 

 

Изменение 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 

Раждане  

Искане на доказателство 

за вписване на раждане 

Акт за раждане или 

доказателство за вписване 

на раждане 

Пребиваване 

Искане за издаване на 

удостоверение за 

пребиваване 

Доказателство за 

регистрация и пребиваване 

Образование Кандидатстване за Решение по молбата за 
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стипендия за обучение, 

отпускана от публичен 

орган или институция 

отпускане на стипендия 

Работа 

Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

обезщетения 

Потвърждение за 

получаване на искането 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

Преместване 

Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 

адрес и прекратяване на 

регистрацията на 

предишния адрес 

 заличава се заличава се 

 

Регистриране на моторно 

превозно средство с 

произход от държава – 

членка на ЕС, или вече 

регистрирано в държава 

членка по стандартна 

процедура1a 

Доказателство за 

регистрацията на 

моторно превозно 

средство 

Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от задължителни схеми 

Потвърждение за 

получаване на искането 

или решение относно 

искането за отпускане на 

пенсия или на 

предпенсионни обезщетения 

Започване на 

стопанска 

дейност 

заличава се заличава се 

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

задължителни пенсионни 

и застрахователни схеми  

Потвърждение на 

регистрацията или 

социалноосигурителен 
регистрационен номер 

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми, с 

изключение на 

процедурите за 

колективно прекратяване 

на договорите на 

служителите 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

Стопанска Уведомяване на системите Потвърждение за 
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дейност за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

получаване на 

уведомлението 

 

Плащане на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

Разписка или друга форма 

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 

 _______________  

 

1a Отнася се за следните 

превозни средства: а) всяко 

моторно превозно 

средство или ремарке, 

посочено в член 3 от 

Директива № 2007/46/ЕО 

на Европейския парламент 

и на Съвета (ОВ L 263, 

9.10.2007 г., стр. 1) и б) 

всяко дву- или триколесно 

моторно превозно 

средство, с двойни или 

единични колела, 

предназначено да се движи 

по път, посочено в член 1 

от Директива 

№ 2002/24/ЕО на 

Европейския парламент и 

на Съвета (ОВ L 124, 

9.5.2002 г., стр. 1). 

 

 

Or. en 

 

Изменение  392 

Юлия Реда 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 
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Раждане  
Искане за издаване на акт за 

раждане 

Акт за раждане 

Образование 

Кандидатстване за 

стипендия за обучение, 

отпускана от публична 

институция 

Решение по молбата за 

отпускане на стипендия 

Работа 

Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

обезщетения 

Потвърждение за 

получаване на искането 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

Преместване 

Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 

адрес 

 
Заявяване/подновяване на 

лична карта или паспорт 

Издаване или подновяване 

на лична карта или паспорт 

 
Регистрация на моторно 

превозно средство 

Удостоверение за 

регистрация 

Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от публични или 

полупублични схеми 

Решение относно искането 

за отпускане на пенсия или 

на предпенсионни 

обезщетения 

Започване на 

стопанска 

дейност 

Обща регистрация на 

стопанска дейност, с 

изключение на процедурите 

относно учредяването на 

дружества или фирми по 

смисъла на член 54, 

параграф 2 от ДФЕС 

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

започване на дейност като 

предприятие  

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми  

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

Стопанска 

дейност 

Уведомяване на системите 

за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 
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Плащане на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

Разписка или друга форма 

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 

 

Изменение 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 

Раждане  
Искане за издаване на акт за 

раждане 

Акт за раждане 

Образование 

Кандидатстване за 

стипендия за обучение, 

отпускана от публична 

институция 

Решение по молбата за 

отпускане на стипендия 

 
Постъпване в 

университет 

Потвърждение за 

постъпването 

Работа 

Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

обезщетения 

Потвърждение за 

получаване на искането 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

Преместване 

Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 

адрес 

 
Заявяване/подновяване на 

лична карта или паспорт 

Издаване или подновяване 

на лична карта или паспорт 

 
Регистрация на моторно 

превозно средство 

Удостоверение за 

регистрация 

 
Искане/подновяване на 

карта за пребиваване 

Издаване или подновяване 

на карта за пребиваване 

Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от публични или 

полупублични схеми 

Решение относно искането 

за отпускане на пенсия или 

на предпенсионни 

обезщетения 

Започване на 

стопанска 

дейност 

Обща регистрация на 

стопанска дейност, с 

изключение на процедурите 

относно учредяването на 

дружества или фирми по 

смисъла на член 54, 

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

започване на дейност като 

предприятие  
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параграф 2 от ДФЕС 

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми  

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

Стопанска 

дейност 

Уведомяване на системите 

за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 

Плащане на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

Разписка или друга форма 

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 

Превозни 

средства 

Получаване на винетки за 

магистрали или на 

винетки, свързани с 

емисиите 

Получаване на винетки 

или на винетки, свързани с 

емисиите 

 

Or. en 

 

Изменение  393 

Филип Жювен 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 

Раждане  
Искане за издаване на акт за 

раждане 

Акт за раждане 

Образование 
Кандидатстване за 

стипендия за обучение, 

отпускана от публична 

Решение по молбата за 

отпускане на стипендия 
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институция 

Работа 

Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

обезщетения 

Потвърждение за 

получаване на искането 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

Преместване 

Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 

адрес 

 
Заявяване/подновяване на 

лична карта или паспорт 

Издаване или подновяване 

на лична карта или паспорт 

 
Регистрация на моторно 

превозно средство 

Удостоверение за 

регистрация 

Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от публични или 

полупублични схеми 

Решение относно искането 

за отпускане на пенсия или 

на предпенсионни 

обезщетения 

Започване на 

стопанска 

дейност 

Обща регистрация на 

стопанска дейност, с 

изключение на процедурите 

относно учредяването на 

дружества или фирми по 

смисъла на член 54, 

параграф 2 от ДФЕС 

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

започване на дейност като 

предприятие  

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми  

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

Стопанска 

дейност 

Уведомяване на системите 

за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 

Плащане на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

Разписка или друга форма 

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 
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Изменение 

Свързани с 

живота събития 

Процедури  Очакван резултат 

Раждане  
Искане за издаване на акт за 

раждане 

Акт за раждане 

Образование 

Кандидатстване за 

стипендия за обучение, 

отпускана от публична 

институция 

Решение по молбата за 

отпускане на стипендия 

Работа 

Регистрация за получаване 

на социалноосигурителни 

обезщетения 

Потвърждение за 

получаване на искането 

 
Искане за признаване на 

диплома 

Решение по искането за 

признаване 

Преместване 

Регистрация на промяна на 

адрес 

Потвърждение на 

регистрацията на новия 

адрес 

 
Заявяване/подновяване на 

лична карта или паспорт 

Издаване или подновяване 

на лична карта или паспорт 

 
Регистрация на моторно 

превозно средство 

Удостоверение за 

регистрация 

Пенсиониране 

Подаване на искане за 

отпускане на пенсия и на 

предпенсионни обезщетения 

от публични или 

полупублични схеми 

Решение относно искането 

за отпускане на пенсия или 

на предпенсионни 

обезщетения 

Започване на 

стопанска 

дейност 

Обща регистрация на 

стопанска дейност, с 

изключение на процедурите 

относно учредяването на 

дружества или фирми по 

смисъла на член 54, 

параграф 2 от ДФЕС 

Потвърждение за 

приключването на всички 

етапи, необходими за 

започване на дейност като 

предприятие  

 

Установяване на 

дружество съгласно 

директивата относно 

услугите 

 

 

Регистрация на работодател 

(физическо лице) към 

публични или 

полупублични пенсионни и 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 
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застрахователни схеми  

 

Регистрация на наети лица 

към публични или 

полупублични пенсионни и 

застрахователни схеми 

Социалноосигурителен 

регистрационен номер 

Стопанска 

дейност 

Уведомяване на системите 

за социална сигурност за 

датата на изтичане на 

договор с наето лице 

Потвърждение за 

получаване на 

уведомлението 

 

Плащане на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица  

Разписка или друга форма 

на потвърждение на 

плащането на 

социалноосигурителни 

вноски за наети лица 

 

Or. en 

 

 

 

 


