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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: УТОЧНЯВАНЕ НА РАЗЛИКИ 

МЕЖДУ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН 

ДОХОД (УП2) И ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ОТ 

ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НОИ 
 

( 3 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите) 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в 

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

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40 

 

  

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВАТА УСЛУГА/ИЗДАВА 

ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ  
Директор на Регионална здравна инспекция – Стара Загора. 

  

 

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩО 

ДОКУМЕНТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА 

ПРЕПИСКАТА: 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”,  

отдел АП: 

Главен специалист организатор „АО”  

адрес: гр. Стара Загора,  

ул. „Стефан Караджа” № 10 

e-mail: rzistz@rzistz.org  

телефон: 042/602472 

работно време: всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., без прекъсване. 

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА 

 

Предмет: 

Изготвянето на удостоверението се извършва на база преглед за периода от време, в 

който лицето е било служител в инспекцията и длъжностите които е заемал. За дадения 

период се проверяват и се вземат данни от разплащателните ведомости на инспекцията, 

други разходооправдателни документи, договори за възлагане на труд и други автентични 

документи, съдържащи достатъчно данни за осигурителния стаж, съгласно чл. 40, ал. 3 и 

ал. 5 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. 

 

Заявител: 

 Физическо лице работило в РЗИ или в структури, чийто правоприемник е 

инспекцията. 

 Териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителел институт (НОИ). 

 

Необходими документи: 

1. Заявление с точни лични данни по образец. 

2. Писмо с данни от НОИ. 
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Вътрешен ход на процедурата: 

При заявяване от физическо лице услугата се заявява по описаните по-долу начини на 

заявяване на услугата от настоящата процедура. Заявителят подава заявление до директора 

на РЗИ – Стара Загора за уточняване на разлики между издадено удостоверение за 

осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на 

НОИ.  

При изискване предоставянето на услугата от НОИ, процедурата се стартира с 

постъпване на писмо за уточняване от ТП на НОИ.  

Заявлението, писмото или протоколът за устно заявяване се завеждат в деловодството 

и се резолира от Директора на инспекцията за директора на дирекция „Административно-

правно, финансово и стопанско обслужване“ (АПФСО), който възлага изпълнението на 

служител от дирекцията. 

Служителят съпоставя данните в издаденото удостоверение УП-2 и наличната 

информация в регистъра на осигурените лица в НОИ и изготвя отговор до НОИ и до 

осигуреното лице. Ако данните в издаденото УП-2 са верни и отговарят на разплащателните 

ведомости, това се потвърждава писмено с удостоверение. В случай, че част от данните в 

издаденото УП-2 не са верни, се изготвя нов коригиращ документ с верни данни. Той следва 

да анулира предходния документ в коригираната му част. 

Преписката се изготвя в 3 екземпляра – за осигуреното лице, за НОИ и за счетоводния 

архив. Екземплярът, който остава в РЗИ, се съгласува от главния счетоводител, след което 

се подписва от директора на РЗИ, подпечатва се и се предава в деловодството за изпращане.  

В случай, че услугата е била заявена директно от осигуреното лице, екземплярът за 

заявителя се предава в Звеното за административно обслужване за получаване от заявителя 

по желания от него начин.  

 

Срок за извършване на услугата:  

В 14-дневен срок от подаване на заявлението.  

 

 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ 

Заявление за уточняване на УП 2 

 

НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА 

 в деловодството на РЗИ – Стара Загора – лично или от упълномощено лице; 

 чрез лицензиран пощенски оператор: 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

- като вътрешна куриерска пратка на адрес; 

- като международна препоръчана пощенска пратка.  

 по електронен път /ел.поща/ 

 устно, на гише в звеното за административно обслужване 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и 

осигурен публичен онлайн достъп до образци на електронни формуляри на адрес: 

http://www.rzi-starazagora.org/ в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика 

„Електронни административни услуги“. 

 

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА        

Безсрочен 
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ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ  

Такси не се дължат. 

 

ОРГАНЪТ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА 

ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА 

Национален осигурителен институт 

 

РЕДЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕТЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА 

НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА 

Редът е определен в АПК, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА. 

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА 

rzistz@rzistz.org 

 

 

НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА 

 

 в деловодството на РЗИ – Стара Загора – лично или от упълномощено лице; 

 чрез лицензиран пощенски оператор: 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

- като вътрешна куриерска пратка на адрес; 

- като международна препоръчана пощенска пратка.  

(пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от РЗИ 

– Стара Загора до заявителя са за сметка на заявителя) 

 по електронен път /ел.поща/ 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил: …. /П/…. 
Д-р Златина Нанева 

Директор РЗИ – Стара Загора   

 

 
Настоящата процедура съдържа 3 страници и е утвърдена със Заповед № РД-01-135/25.08.2017 г. 

на Директора на РЗИ – Стара Загора. 

 

 

 


