
№
Номер и наименование на административните услуги, съгласно 

Административния регистър
Информация за услуга Електронен адрес, на който се предоставя услугата

Средство за електронна 

идентификация

Срок за предоставяне на 

услугата

1
151. Издаване на разпореждане за отпускане, изменяне в действителен 

размер, отказване на лична или наследствена пенсия

Заявява се отпускане на лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или 

професионална болест, на социална пенсия за старост или инвалидност, на пенсия за 

военна инвалидност, гражданска инвалидност и др.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-

517593e128a6/description
ПИК на НОИ или КЕП

до 1 месец за отпускане в 

минимален размер, когато лицето 

не получава друга пенсия и до 4 

месеца за определяне в 

действителен размер или 

изменение на пенсията в 

действителен размер

2

54. Издаване на разпореждане за отпускане, изменяне в действителен 

размер, отказване на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е 

получавал или на които е имал право починал съпруг/а 

Заявява се отпускане  към пенсията на преживелия съпруг на вдовишка добавка, 

определена от пенсията или от сбора на пенсиите, които е получавал или на които е 

имал право починалият съпруг/а.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-

517593e128a6/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

3

55. Издаване на разпореждане за отпускане, отказване на добавка на 

съпруг/а от пенсията на безвестно отсъстващ пенсионер или осигурен, 

който има право на пенсия

Заявява се отпускане на добавка към пенсията на съпруг/а, определена от пенсията на 

безвестно отсъстващ пенсионер или на осигурен, който има право на пенсия.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-

517593e128a6/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

4
95. Издаване на разпореждане за отпускане, отказване на добавка за чужда 

помощ 

Заявява се отпускане на добавка за чужда помощ към пенсия на лице с трайно 

намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, което постоянно 

се нуждае от чужда помощ.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-

517593e128a6/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

5
152. Издаване на разпореждане за отпускане, отказване на добавка на 

ветеран от войните 
Заявява се отпускане на добавка към пенсията на ветеран от войните.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-

517593e128a6/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

6
96. Издаване на разпореждане за отпускане, отказване, преизчисляване на 

добавка на репресирано лице

Заявява се отпускане или преизчисляване на добавка към пенсията на репресирано 

лице по смисъла за Закона за политическа и гражданска реабилитация на 

репресирани лица.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-

517593e128a6/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

7
214. Издаване на разпореждане за осъвременяване, преизчисляване на 

лична или наследствена пенсия

Заявява се преизчисляване на лична или наследствена пенсия със зачитане: на 

придобит осигурителен стаж и осигурителен доход преди пенсионирането, на 

осигурителен доход за друг тригодишен период преди 1997 г. или на допълнително 

придобити осигурителен стаж и доход след пенсионирането - ежегодно след подаване 

на заявлението.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/c28229fd-1827-404d-89be-

d641d4b1ac30/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

8

125. Издаване на разпореждане за определяне в същия размер, увеличаване, 

намаляване или прекратяване на пенсия за инвалидност след 

преосвидетелстване на лице с трайно намалена работоспособност/вид и 

степен на увреждане

Относно получаване на пенсия за инвалидност след преосвидетелстване на лице с 

трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

9
182. Издаване на разпореждане за изменяне, преизчисляване, 

осъвременяване на добавка от пенсията на починал съпруг/а

Заявява се изменение, преизчисляване или осъвременяване на вдовишка добавка от 

пенсията на починал съпруг/а.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/c28229fd-1827-404d-89be-

d641d4b1ac30/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

10
94. Издаване на разпореждане за спиране, прекратяване, възобновяване, 

възстановяване на лична или наследствена пенсия

Заявява се спиране, прекратяване, възобновяване или възстановяване на изплащането 

на лична или наследствена пенсия.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/5bc05fba-79d6-4c38-bef1-

737da343b18b/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

11
43. Издаване на разпореждане за спиране, прекратяване, възобновяване, 

възстановяване на добавка от пенсията на починал съпруг/а 

Заявява се спиране, прекратяване, възобновяване или възстановяване на изплащането 

на добавка от пенсията на починал съпруг/а.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/5bc05fba-79d6-4c38-bef1-

737da343b18b/description
ПИК на НОИ или КЕП до 4 месеца

12
126. Издаване на разпореждане за възстановяване на неправилно изплатени 

суми за пенсии

Издаване на разпореждане за възстановяване на неправилно изплатени суми за 

пенсии.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП

в 1-седмичен срок от влизане в 

сила на разпореждането за 

изменение или прекратяване на 

пенсията

https://administrativeservices.nssi.bg/service/0ed54153-d6fd-4e84-98e6-

e9ec5b74d076/description

ПИК на НОИ или КЕП 

при заявяване от лице

https://administrativeservices.nssi.bg/service/4b3b315a-fb59-4333-8950-

4246ba4eab50/description

КЕП при заявяване от 

учебно заведение

https://administrativeservices.nssi.bg/service/bd27c6cf-9011-4f08-81e7-

b05c08a502ab/description

ПИК на НОИ или КЕП 

при заявяване от лице за 

обучение в други държави

14 68. Извършване на смяна на платец/адрес

Заявява се смяна на платеца на пенсията (от пощенска станция в банка или в друг 

доставчик на платежни услуги, или обратното) или за смяна адреса/ пощенската 

станция, където се изплаща пенсията.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/a52045f6-f927-4194-82e9-

2662d8dfeb2d/description
ПИК на НОИ или КЕП

от 1-во число на месеца за 

заявления, получени до 25-то 

число на предходния месец

15 66. Изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер
Заявява се от наследник/ци изплащане на пенсия, неполучена приживе от починал 

пенсионер.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/cd0c0013-caa4-4dff-957d-

1ae07198bf67/description
ПИК на НОИ или КЕП 1 месец

16
71. Издаване на удостоверение обр. УП-6 за направена/и удръжка/и от 

пенсия/и и добавка/и 

Заявява се издаване на удостоверение обр. УП-6 за направена/и удръжка/и от 

пенсия/и и добавка/и.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП

в същия ден или до края на 

следващия работен ден

17
97. Издаване на удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и 

добавка/и 

Заявява се издаване на удостоверение обр. УП-7 за размера, вида и срока на пенсия/и 

и добавка/и.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/75c81546-fd9a-4d32-a247-

6c73eac70767/description
ПИК на НОИ или КЕП

същия ден или края на следващия 

работен ден

18 32. Издаване на удостоверение обр. УП-7А, че лицето не е пенсионер Заявява се издаване на удостоверение обр. УП-7А, че лицето не е пенсионер
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП

същия ден или края на следващия 

работен ден

19 2452. Издаване на удостоверение, че лицето е пенсионер - образец УП-7Б Заявява се издаване на удостоверение обр. УП-7Б, че лицето е пенсионер.
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП

същия ден или до края на 

следващия работен ден

20 69. Издаване на удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и.
Заявява се издаване на удостоверение обр. УП-8 за получен доход от пенсия/и и 

добавка/и.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/93d4c483-73a4-4463-bc91-

6c84188681bf/description
ПИК на НОИ или КЕП

същия или до края на следващия 

работен ден

Списък на административните услуги, предоставяни от НОИ 

1-месечен след представяне на 

документ
13

181. Продължаване срока за изплащане на наследствените пенсии след 

представяне на документ за учащ

Заявява се продължаване на срока за изплащане на наследствена пенсия, като се 

представя документ, удостоверяващ качеството на лицето на учащ в средно или висше 

учебно заведение.

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/151
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/151
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/54
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/54
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/54
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/55
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/55
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/55
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/95
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/95
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/152
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/152
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/96
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/96
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/214
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/214
https://administrativeservices.nssi.bg/service/c28229fd-1827-404d-89be-d641d4b1ac30/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/c28229fd-1827-404d-89be-d641d4b1ac30/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/125
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/125
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/125
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/125
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/182
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/182
https://administrativeservices.nssi.bg/service/c28229fd-1827-404d-89be-d641d4b1ac30/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/c28229fd-1827-404d-89be-d641d4b1ac30/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/94
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/94
https://administrativeservices.nssi.bg/service/5bc05fba-79d6-4c38-bef1-737da343b18b/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/5bc05fba-79d6-4c38-bef1-737da343b18b/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/43
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/43
https://administrativeservices.nssi.bg/service/5bc05fba-79d6-4c38-bef1-737da343b18b/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/5bc05fba-79d6-4c38-bef1-737da343b18b/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/126
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/126
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/0ed54153-d6fd-4e84-98e6-e9ec5b74d076/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/0ed54153-d6fd-4e84-98e6-e9ec5b74d076/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/181
https://administrativeservices.nssi.bg/service/4b3b315a-fb59-4333-8950-4246ba4eab50/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/4b3b315a-fb59-4333-8950-4246ba4eab50/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/181
https://administrativeservices.nssi.bg/service/bd27c6cf-9011-4f08-81e7-b05c08a502ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/bd27c6cf-9011-4f08-81e7-b05c08a502ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/68
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a52045f6-f927-4194-82e9-2662d8dfeb2d/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a52045f6-f927-4194-82e9-2662d8dfeb2d/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/66
https://administrativeservices.nssi.bg/service/cd0c0013-caa4-4dff-957d-1ae07198bf67/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/cd0c0013-caa4-4dff-957d-1ae07198bf67/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/71
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/71
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/97
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/97
https://administrativeservices.nssi.bg/service/75c81546-fd9a-4d32-a247-6c73eac70767/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/75c81546-fd9a-4d32-a247-6c73eac70767/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/32
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2882
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/69
https://administrativeservices.nssi.bg/service/93d4c483-73a4-4463-bc91-6c84188681bf/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/93d4c483-73a4-4463-bc91-6c84188681bf/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/181
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/181


21 124 Издаване на удостоверение обр. УП-8а за промяна в пенсията/ите Заявява се издаване на удостоверение обр. УП-8а за промяна в пенсията/ите.
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП

същия ден или до края на 

следващия работен ден

22
2959. Издаване на удостоверение за зачетен трудов/осигурителен стаж – 

образец УП-13.1

Заявява се издаване на удостоверение за зачетен трудов/осигурителен стаж - въз 

основа на данните за брутно трудово възнаграждение/осигурителен доход по издадено 

от Осигурителния архив към НОИ удостоверение образец УП-13 и/или образец УП-

14.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП до 30 дни

23 20. Издаване на удостоверение обр. УП-21 за зачетен осигурителен стаж
Заявява се издаване на удостоверение обр. УП-21 за зачетен осигурителен стаж по 

оригинални документи, съхранявани в пенсионното досие.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 5 работни дни

24
2453. Предоставяне на информация относно наличие на упражнено право 

на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Работодателите имат право да изискат от Националния осигурителен институт на 

основание предвидените в Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона 

за МВР и др. разпоредби, информация относно упражнено право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст от техен служител/работник, както и дали му е отпусната 

пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14-дневен

25

17 Издаване на разпореждане за отпускане на пенсия за старост във връзка 

с европейските регламенти и/или международните договори в областта на 

социалната сигурност

Издаване на разпореждане за отпускане на пенсия за старост във връзка с 

европейските регламенти и/или международните договори в областта на социалната 

сигурност.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-

517593e128a6/description
ПИК на НОИ или КЕП

до 1 месец от получаването на 

всички необходими документи

26

197 Издаване на разпореждане за отпускане на пенсия за инвалидност във 

връзка с европейските регламенти и/или международните договори в 

областта на социалната сигурност

Разпореждането се издава въз основа на подадено заявление от лицата, за които, след 

извършена преценка, е установено наличието на право на пенсия за инвалидност 

поради общо заболяване от българското обществено осигуряване, при прилагане на 

европейските регламенти и/или международните договори в областта на социалната 

сигурност.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-

517593e128a6/description
ПИК на НОИ или КЕП

до 1 месец от получаване на 

всички необходими документи

27

145 Издаване на разпореждане за отпускане на наследствена пенсия във 

връзка с европейските регламенти и/или международните договори в 

областта на социалната сигурност

Разпореждането се издава въз основа на подадено заявление от лицата, за които, след 

извършена преценка, е установено наличието на право на наследствена пенсия от 

българското обществено осигуряване, при прилагане на европейските регламенти 

и/или международните договори в областта на социалната сигурност.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-

517593e128a6/description
ПИК на НОИ или КЕП

до 1 месец от получаване на 

всички необходими документи

28
153 Издаване на преносим документ U1 ("Периоди, които се вземат 

предвид за предоставянето на обезщетения за безработица")

Преносимият документ се издава на лица за удостоверяване на български 

осигурителен стаж при кандидатстване за обезщетения за безработица в друга 

държава членка на ЕС/ЕИП или Швейцария.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/5df47d81-2ffb-4859-9220-

3a32f9d4529f/description
ПИК на НОИ или КЕП 14 календарни дни

29
198 Издаване на преносим документ U2 ("Запазване на правото за 

получаване на парично обезщетение за безработица")

Преносимият документ се издава на лица за удостоверяване на правото на запазване 

на обезщетение за безработица, отпуснато по българското законодателство пред 

компетентна институция на друга държава членка на ЕС/ЕИП или Швейцария, където 

лицето търси работа.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14 календарни дни

30
53 Издаване на преносим документ U3 ("Обстоятелства, които биха могли 

да повлияят на правото на обезщетения за безработица")

Преносимият документ се издава на лица за удостоверяване на обстоятелствата, които 

могат да окажат влияние на правото на получаване на обезщетения за безработица, 

отпуснати от компетентна институция на друга държава членка на ЕС/ЕИП или 

Швейцария.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14 календарни дни

31

167 Издаване на документ за удостоверяване на датата на регистрация в 

българските служби по заетостта на лица, на които е отпуснато парично 

обезщетение за безработица по законодателството на друга държава-членка 

на ЕС/ЕИП или Швейцария

Документът се издава за удостоверяване датата на регистрация в българските служби 

по заетостта за лица, на които е запазено правото за получаване на обезщетение за 

безработица, отпуснато от друга държава членка на ЕС/ЕИП или Швейцария.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14 календарни дни

32
52 Приемане на декларация за продължаване изплащането на български 

пенсии на лица, живеещи в други държави

Декларациите за продължаване изплащането на български пенсии се подават от лица, 

които живеят в други държави в зависимост от избрания от тях начин на изплащане 

на пенсиите.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/e0b0ee9f-b680-4dfe-be39-

cb11ec7b29e3/description
ПИК на НОИ или КЕП

10 работни дни или в първите три 

работни дни, считано от 7-мо 

число на месеца

33
146 Извършване на смяна на адрес на територията на България или в друга 

държава

Услугата се предоставя на лица, които искат да заявят промяна на адреса си от 

България в друга държава или от друга държава в България.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/de840f3c-8a54-44ee-bda4-

b74cbcaf8ca8/description
ПИК на НОИ или КЕП

до 1-число на месеца за 

заявления, получени до 25-то 

число на предходния месец

34 133 Заявяване/промяна в начина на изплащане на пенсията
Услугата се предоставя на лица, които искат да заявят промяна на първоначално 

избрания начин за изплащане на пенсията.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/e6fe878d-589e-4e12-85fc-

c8329f552428/description
ПИК на НОИ или КЕП

до 1-во число на месеца по 

заязвления, получени до 25-число 

на предходния месец

35 65 Издаване на удостоверение за приложимото законодателство - РБ/РМ 1
Удостоверението се издава на лица, за които е приложимо българското осигурително 

законодателство при извършване на трудова дейност в Северна Македония.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14 календарни дни

36 16 Издаване на удостоверение за приложимото законодателство - БГ-УКР 1
Удостоверението се издава на лица, за които е приложимо българското осигурително 

законодателство при извършване на трудова дейност в Украйна.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14 календарни дни

37
91 Издаване на удостоверение обр. УП-18 за месечен размер на пенсия/и и 

добавка/и за ползване в друга държава

Удостоверението се издава на лица, на които им е необходимо да удостоверят вида и 

актуалния месечен размер на получаваните пенсии/добавки пред чужди компетентни 

институции.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/2424b82f-41de-4736-a6f8-

35a49b315e99/description
ПИК на НОИ или КЕП до 5 работни дни

38
196 Издаване на удостоверение обр. УП-18А за обстоятелството, че лицето 

не получава пенсия от Република България

Удостоверението се издава на лица, които нямат отпусната пенсия по 

законодателството на Република България, в случаите когато е необходимо да 

удостоверят това обстоятелство пред чужди компетентни институции.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/43b79b8e-cd68-4967-9ca0-

45e641e9116d/description
ПИК на НОИ или КЕП 5 календарни дни

39
14 Издаване на удостоверение обр. УП-19 за месечен размер на пенсия/и и 

добавка/и за определен период за ползване в друга държава

Удостоверението се издава на лица, на които им е необходимо да удостоверят пред 

чужди компетентни институции, вида и месечния размер на получаваните 

пенсии/добавки за определен период от време.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/b3670d73-9a10-450c-b1c4-

aa0f6fcc80a1/description
ПИК на НОИ или КЕП до 5 работни дни

40
73 Издаване на удостоверение образец УП-20 за получен доход от пенсия 

от други държави, изплащани чрез НОИ

Удостоверението се издава на лица, получаващи чужди пенсии чрез посредничеството 

на НОИ.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/a0098098-f83e-4cca-a537-

1024fbd20724/description
ПИК на НОИ или КЕП до 5 календарни дни

41
212 Издаване на разпореждане за разпределяне на средствата, получени от 

пенсионната схема на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

Разпореждането се издава въз основа на подадено заявление от лица с прекратено 

правоотношение с институция или орган на Европейския съюз, и с него се извършва 

разпределение на прехвърлените средства, представляващи придобитите от тях 

пенсионни права в пенсионната схема на Европейския съюз, Европейската централна 

банка и Европейската инвестиционна банка.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП

1 месец от постъпването по 

сметката на НОИ на средствата, 

представляващи придобитите от 

лицето в съответната схема 

пенсионни права

42
42 Издаване на удостоверение на прекратени осигурители, които нямат 

правоприемник 

Услугата се предоставя на осигурители, които прекратяват дейност без 

правоприемник за заличаване на осигурителя.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/drugi+administ

ratsii,+sazdadeni+sas+zakon/uslugi-1379/42
ПИК на НОИ или КЕП до 30 дни

43
123 Издаване на удостоверение за трудов/осигурителен стаж - образец УП-

13 

Услугата се предоставя на лицата за доказване на трудов/осигурителен стаж при 

отпускане на пенсии и парични обезщетения.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/a6ac59b2-46c9-42e7-9f0a-

c29d3b1ab708/description
ПИК на НОИ или КЕП до 30 дни

44
168 Издаване на удостоверение за трудов/осигурителен стаж на земеделски 

стопанин - кооператор - образец УП-14 

Услугата се предоставя на лицата за доказване на трудов/осигурителен стаж при 

отпускане на пенсии и парични обезщетения.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/a6ac59b2-46c9-42e7-9f0a-

c29d3b1ab708/description
ПИК на НОИ или КЕП до 30 дни

45 208 Издаване на удостоверение за осигурителен доход - образец УП-15 
Услугата се предоставя на лицата за доказване на осигурителен доход при отпускане 

на пенсии и парични обезщетения.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/a6ac59b2-46c9-42e7-9f0a-

c29d3b1ab708/description
ПИК на НОИ или КЕП до 30 дни

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/124
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/5268
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/5268
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/20
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2863
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2863
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/17
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/17
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/17
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/197
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/197
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/197
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/145
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/145
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/145
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/beab857f-5e68-411c-9121-517593e128a6/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/153
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/153
https://administrativeservices.nssi.bg/service/5df47d81-2ffb-4859-9220-3a32f9d4529f/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/5df47d81-2ffb-4859-9220-3a32f9d4529f/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/198
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/198
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/53
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/53
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/167
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/167
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/167
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/167
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/52
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/52
https://administrativeservices.nssi.bg/service/e0b0ee9f-b680-4dfe-be39-cb11ec7b29e3/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/e0b0ee9f-b680-4dfe-be39-cb11ec7b29e3/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/146
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/146
https://administrativeservices.nssi.bg/service/de840f3c-8a54-44ee-bda4-b74cbcaf8ca8/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/de840f3c-8a54-44ee-bda4-b74cbcaf8ca8/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/133
https://administrativeservices.nssi.bg/service/e6fe878d-589e-4e12-85fc-c8329f552428/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/e6fe878d-589e-4e12-85fc-c8329f552428/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/65
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/16
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/91
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/91
https://administrativeservices.nssi.bg/service/2424b82f-41de-4736-a6f8-35a49b315e99/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/2424b82f-41de-4736-a6f8-35a49b315e99/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/196
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/196
https://administrativeservices.nssi.bg/service/43b79b8e-cd68-4967-9ca0-45e641e9116d/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/43b79b8e-cd68-4967-9ca0-45e641e9116d/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/14
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/14
https://administrativeservices.nssi.bg/service/b3670d73-9a10-450c-b1c4-aa0f6fcc80a1/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/b3670d73-9a10-450c-b1c4-aa0f6fcc80a1/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/73
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/73
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a0098098-f83e-4cca-a537-1024fbd20724/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a0098098-f83e-4cca-a537-1024fbd20724/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/212
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/212
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-539e1fe592ab/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/42
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/42
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/drugi+administratsii,+sazdadeni+sas+zakon/uslugi-1379/42
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/drugi+administratsii,+sazdadeni+sas+zakon/uslugi-1379/42
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/123
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/123
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a6ac59b2-46c9-42e7-9f0a-c29d3b1ab708/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a6ac59b2-46c9-42e7-9f0a-c29d3b1ab708/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/168
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/168
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a6ac59b2-46c9-42e7-9f0a-c29d3b1ab708/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a6ac59b2-46c9-42e7-9f0a-c29d3b1ab708/description
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/208
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a6ac59b2-46c9-42e7-9f0a-c29d3b1ab708/description
https://administrativeservices.nssi.bg/service/a6ac59b2-46c9-42e7-9f0a-c29d3b1ab708/description


46
87 Издаване на удостоверение за установяване на трудов и осигурителен 

стаж по съдебен ред – образец УП-17 

Услугата се предоставя на лицата за доказване на трудов и осигурителен стаж по 

съдебен ред.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП до 30 дни

47

215 Издаване на служебна бележка за облагаемия доход и удържания данък 

на работници и служители, работили при осигурител с прекратена дейност 

без правоприемник

Издаване на служебна бележка за облагаемия доход и удържания данък на работници 

и служители, работили при осигурител с прекратена дейност без правоприемник

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП до 30 дни

48
180 Издаване на удостоверение на лицата, осигурявани към Съвет за 

взаимно осигуряване на членовете на трудово-производителни кооперации 

Услугата се предоставя на лицата за доказване на трудов/осигурителен стаж при 

отпускане на пенсии и парични обезщетения.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП до 14 дни

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description

ПИК на НОИ или КЕП 

при заяване от лице

https://nssi.bg/osiguriteli/
КЕП при заявяване от 

осигурител

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description

ПИК на НОИ или КЕП 

при заяване от лице

https://nssi.bg/osiguriteli/
КЕП при заявяване от 

осигурител

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description

ПИК на НОИ или КЕП 

при заяване от лице

https://nssi.bg/osiguriteli/
КЕП при заявяване от 

осигурител

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description

ПИК на НОИ или КЕП 

при заяване от лице

https://nssi.bg/osiguriteli/
КЕП при заявяване от 

осигурител

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description

ПИК на НОИ или КЕП 

при заяване от лице

https://www.noi.bg/eservicesbg/developsoft/5566-changesinnpopdoo2

КЕП при заявяване от 

осигурител

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description

ПИК на НОИ или КЕП 

при заяване от лице

https://nssi.bg/osiguriteli/
КЕП при заявяване от 

осигурител

55 99 Изплащане/отказ за изплащане на парична помощ при смърт на 

осигурено лице

Кандидатстват съпруг/съпруга, деца и родители на починало осигурено лице. 

Паричната помощ се изплаща на правоимащото лице по декларирана лична платежна 

сметка.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 10 работни дни

56

75 Изплащане/отказ за изплащане на парични помощи от ДОО за 

инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане 

на пенсия

Кандидатстват осигурени за общо заболяване и майчинство лица, които нямат 

необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо 

заболяване. Паричната помощ се изплаща на правоимащото лице по декларирана 

лична платежна сметка.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП

10 работни дни

57
147 Изплащане на парични обезщетения и помощи, неполучени от 

починало лице

Кандидатстват наследници, които искат изплащане на неполучени от починало лице 

парични обезщетения и помощи, като представят удостоверение за наследници. 

Паричното обезщетение или помощ се изплаща на правоимащото лице по 

декларирана лична платежна сметка.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 10 работни дни

58

74 Издаване на разпореждане за отпускане, отказ за отпускане, спиране, 

възобновяване, прекратяване и възстановяване на парично обезщетение за 

безработица

Заявители на услугата са регистрираните в Агенция по заетостта безработни лица, за 

които преди прекратяване на осигуряването са внесени или дължими осигурителни 

вноски за риска "Безработица".

https://administrativeservices.nssi.bg/service/87d8e65d-d536-42fa-8f9d-

51a31ed3e4bb/description
ПИК на НОИ или КЕП 14-дневен

59

134 Издаване на разпореждане за отпускане, отказ за отпускане, 

прекратяване и възстановяване на парично обезщетение за безработица по 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Заявители на услугата са регистрираните като безработни лица в Агенция по 

заетостта съпруги/съпрузи на военнослужещи, за които се е реализирал рискът 

безработица в резултат на преместването на военнослужещите от едно населено място 

в друго или на които съпругите/съпрузите участват в международни операции и 

мисии.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14-дневен

60
156 Изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от 

починало лице

Заявители на услугата са наследниците на починало лице, които при определени 

условия имат право да получат неполученото от него парично обезщетение за 

безработица.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП

до 15-то число на месеца, следващ 

месеца на подаване на 

заявлението

61
191 Издаване на разпореждане за отпускане или отказ за отпускане на 

гарантирано вземане на работник или служител

Заявители на услугата са работници и служители (бивши или настоящи) на 

работодател в производство по несъстоятелност, които имат начислени, но 

неизплатени трудови възнаграждения и/или парични обезщетения по Кодекса на 

труда (КТ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и по други нормативни актове.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 1-месечен

62

194 Изплащане на гарантирани вземания, неполучени от починало лице

Заявители на услугата са наследниците на починало лице, които при определени 

условия имат право да получат неполученото от него гарантирано вземанe.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 1-месечен

63
33 Издаване на осигурителна книжка за периоди преди 01.07.2015 г. на 

самоосигуряващо се лице;

Осигурителна книжка се издава на лицата, регистрирани като упражняващи свободна 

професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като 

еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, 

физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните 

земеделски стопани и тютюнопроизводители. Осигурителната книжка е документа, с 

който се зачита осигурителен стаж и осигурителен доход на самоосигуряващите се 

лица за времето до 31.12.2015 г.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/fe3f26cb-91d9-49ca-8470-

deb2905deed5/description
ПИК на НОИ или КЕП

Веднага при подаване на 

заявлението на място в ТП на 

НОИ/в 14-дневен срок при 

подаване по електронен път

64

110 Издаване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно 

командирован служител в дипломатическа служба, лице, участващо в 

международни мисии, работещо в международни органи и организации 

или изпратено на работа в чужбина от български посредник

Осигурителна книжка се издава на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован 

служител в дипломатическа служба, лице, участващо в международни мисии, 

работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина 

от български посредник. В издадените осигурителни книжки се вписват периодите, 

през които лицата са подлежали на осигуряване.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/fe3f26cb-91d9-49ca-8470-

deb2905deed5/description
ПИК на НОИ или КЕП

Веднага, при подаване на 

заявлението на място/14-дневен 

от подаване на заявлението по 

електронен път

10 работни дни

10 работни дни

10 работни дни

10 работни дни

86 Изплащане/отказ за изплащане на парично обезщетение при раждане на 

дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст до 15 дни

51

53

49
184 Изплащане/отказ за изплащане на парично обезщетение при временна 

неработоспособност и трудоустрояване

52
185 Изплащане/отказ за изплащане на парично обезщетение при 

отглеждане на дете до 2 - годишна възраст

127 Изплащане/отказ за изплащане на парично обезщетение при раждане 

на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 

дни

Услугата се предоставя на баща, осигурен за общо заболяване и майчинство. Когато 

бащата е починал или неизвестен, кандидатства един от родителите на майката или на 

бащата. Наетите лица кандидатстват чрез осигурителя, а самоосигуряващите се лица 

кандидатстват пред Националния осигурителен институт. Паричното обезщетение се 

изплаща на правоимащото лице по декларирана лична платежна сметка.

10 работни дни

10 работни дни54
148 Изплащане/отказ за изплащане на парично обезщетение при 

осиновяване на дете до 5 годишна възраст

Услугата се предоставя на майка/осиновителка, осигурена за общо заболяване и 

майчинство. Със съгласието на майката/осиновителката, вместо на нея, се предоставя 

на баща/осиновител, баба или дядо. Наетите лица кандидатстват чрез осигурителя, а 

самоосигуряващите се лица кандидатстват пред Националния осигурителен институт. 

Паричното обезщетение се изплаща на правоимащото лице по декларирана лична 

платежна сметка.

Услугата се предоставя на баща при раждане на дете и на осиновител при 

осиновяване на дете до 5-годишна възраст, осигурени за общо заболяване и 

майчинство. Наетите лица кандидатстват чрез осигурителя, а самоосигуряващите се 

лица кандидатстват пред Националния осигурителен институт. Паричното 

обезщетение се изплаща на правоимащото лице по декларирана лична платежна 

сметка.

Услугата се предоставя на осиновителка или на осиновител, който сам е осиновил 

дете, осигурени за общо заболяване и майчинство. Паричното обезщетение се 

изплаща на правоимащото лице по декларирана лична платежна сметка.

Предоставя се на майка, осигурена за общо заболяване и майчинство. Наетите лица 

кандидатстват чрез осигурителя, а самоосигуряващите се лица кандидатстват пред 

Националния осигурителен институт. Париичното обезщетение се изплаща на 

правоимащото лице по декларирана лична платежна сметка.

50
132 Изплащане/отказ за изплащане на парично обезщетение при 

бременност и раждане

Предоставя се на лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, на които е 

издаден болничен лист. Наетите лица кандидатстват чрез осигурителя, а 

самоосигуряващите се лица кандидатстват пред Националния осигурителен институт. 

Паричното обезщетение се изплаща на правоимащото лице по декларирана лична 

платежна сметка.
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183 Издаване на осигурителна книжка за периоди преди 01.07.2015 г. на 

лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е едноличен 

търговец или юридическо лице

Осигурителна книжка се издава на лицата, наети по трудов договор от осигурител, 

който не е едноличен търговец или юридическо лице. Осигурителната книжка е 

документа, с който се зачита осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата за 

времето до 31.12.2015 г.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/fe3f26cb-91d9-49ca-8470-

deb2905deed5/description
ПИК на НОИ или КЕП

веднага при подаване на 

заявление на място/14-дневен 

срок при подаване на заявление 

по електронен път

66 60 Заверка на осигурителен стаж и доход в осигурителна книжка
В осигурителната книжка се заверява осигурителен стаж и осигурителен доход от 

контролните органи на НОИ, когато са изпълнени нормативните изисквания за това.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП

14-дневен от подаване на 

заявлението

67

93 Издаване на удостоверение за внесени осигурителни вноски за 

осигурителен стаж за периода на обучение на основание чл. 9а, ал. 1 от 

КСО

С издаденото удостоверение се зачита осигурителен стаж за времето на обучение на 

лицата, завършили висше или полувисше образование или времето на докторантура 

със заплащане на осигурителни вноски от лицата.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП не е определен срок

68
19 Издаване на разпореждане за приемане или неприемане на злополука за 

трудова

Заявители за услугата са осигурителят, предприятието ползвател, пострадалият или 

неговите наследници. Въз основа на документите в досието за злополуката и данните 

в информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ) 

териториалното поделение на НОИ издава разпореждане, с което декларираната 

злополука се приема или не се приема за трудова. Разпореждането се връчва на 

пострадалия или на неговите наследници и на осигурителя/предприятието ползвател.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/1ad3f211-fc22-48f9-83f7-

0dcffc357cb3/description
ПИК на НОИ или КЕП 14 дни от деклариране

Услугата се предоставя на място в ТП на НОИ
в деня на представяне на 

необходимите документи

https://ereports.nssi.bg/ePROUploadDataOnline

КЕП (за отчитане на 

изпълнители на 

дейността)

70
67 Издаване на удостоверение за персонален идентификационен код (ПИК) 

за електронна идентификация

С издадения ПИК лицата могат да ползват предоставени от НОИ електронни услуги, 

които касаят достъп до лични данни. Достъпът до услугите на НОИ се осъществява 

чрез въвеждане на ПИК, издаден от НОИ и ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Служ.номер.

Осигурените лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен 

буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) без да е необходимо 

предварително да попълват заявление на хартиен носител.

https://www.noi.bg/eservicesbg/epik КЕП веднага/до 2 работни дни

71
2141 Издаване на удостоверение за идентификационен код на осигурител 

(ИКО)

С издадения ИКО осигурителите и самоосигуряващите се лица ползват 

предоставяните от НОИ електронни справки, които касаят достъпа до личните данни 

на осигурените от тях лица.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description
КЕП веднага/до 2 работни дни

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-bdca-

539e1fe592ab/description 

ПИК на НОИ/КЕП при 

заявяване от лице

https://www.noi.bg/eservicesbg/developsoft/5566-changesinnpopdoo2 

КЕП при заявяване от 

осигурител

73 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово 

правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от 

осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и 

осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от 

осигурителя.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-

bdca-539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14-дневен

74 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на 

служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява 

освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за 

приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), 

издаван от осигурителя.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-

bdca-539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14-дневен

75 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право 

на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на 

повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се 

съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена 

и органите на местно самоуправление.

https://administrativeservices.nssi.bg/service/6df162c4-195e-4631-

bdca-539e1fe592ab/description
ПИК на НОИ или КЕП 14-дневен

Услуги, предоставяни от всички администрации

155 Издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за 

профилактика и рехабилитация
69

За услугата кандидатстват лица, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за 

трудова злополука и професионална болест и лица, получаващи лична пенсия за 

инвалидност, ако не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия. 

Удостоверението се издава от териториалното поделение на Националния 

осигурителен институт (НОИ) по постоянен или настоящ адрес на лицето. Парична 

помощ се изплаща от централно управление на НОИ на изпълнителя на дейността, 

провел профилактиката и рехабилитацията на лицето.

72
3258. Изплащане/отказ за изплащане на парично обезщетение за 

отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)

Услугата се предоставя на баща (осиновител) на дете до 8-годишна възраст осигурен 

за общо заболяване и майчинство. Наетите лица кандидатстват чрез осигурителя, а 

самоосигуряващите се лица кандидатстват пред Националния осигурителен институт. 

Паричното обезщетение се изплаща на правоимащото лице по декларирана лична 

платежна сметка. 

10 работни дни
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