Приложение 2
Списък на справките с предоставен колективен достъп през RegiX, съгласно
заповед ДАЕУ-15324/21.09.2021
№
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

12

13

Първичен
администратор
Агенция митници

Агенция по
вписванията
Агенция по
вписванията
Агенция по
вписванията
Агенция по
вписванията
Агенция по
вписванията

Агенция по
вписванията
Агенция по
вписванията
Агенция по
вписванията
Българска агенция
по безопасност на
храните
Българска агенция
по безопасност на
храните
Българска агенция
по безопасност на
храните
Главна дирекция
"Гражданска въздухоплавателна администрация"

Регистър

Справка

Регистър на
задълженията към
митническата
администрация (РЕЗМА)
Имотен регистър

Справка за наличие/липса на
задължения

Имотен регистър

Справка по персонална партида
на физическо лице
Справка по персонална партида
на юридическо лице
Търсене на имот

Имотен регистър
Имотен регистър
Регистър БУЛСТАТ

Търговски регистър
Търговски регистър
Търговски регистър
Регистър на животните и
животновъдните обекти
Регистър на животните и
животновъдните обекти

Справка по партида на имот

Справка по код на БУЛСТАТ
или фирмено дело за актуално
състояние на субект на
БУЛСТАТ
Справка за актуално състояние
- v1
Справка за валидност на ЕИК
номер
Справка по физическо лице за
участие в търговско дружество
Справка за вписани животни в
животновъдни обекти по
категории
Справка за животни в ОЕЗ

Регистър на животните и
животновъдните обекти

Справка за идентифицирано
животно

Регистър на гражданските въздухоплавателни
средства на Република
България

Справка по ЕИК/ БУЛСТАТ/
ЕГН/ЛНЧ за вписани на име-то
на лицето въздухоплавателни
средства
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№
14

Първичен
администратор
ИА "Автомобилна
администрация"

15

ИА "Автомобилна
администрация"

16

ИА "Автомобилна
администрация"
ИА "Морска
администрация"
Изпълнителна агенция по околна среда

17
18

Регистър
Регистър на издадените
разрешения по чл. 2, на
председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти
Регистър на издадените
разрешения по чл. 2, на
председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти
Републиканска
транспортна схема
Регистър на корабите
Регистър на защитените
територии и защитените
зони в България

19

Изпълнителна агенция по околна среда

Регистър на защитените
територии и защитените
зони в България

20

Изпълнителна агенция по околна среда

21

Министерство на
вътрешните работи

22

Министерство на
вътрешните работи

23

Министерство на
вътрешните работи
Министерство на
вътрешните работи
Министерство на
правосъдието

Регистър на защитените
територии и защитените
зони в България
Регистър Български
документи за самоличност
Регистър Български
документи за самоличност
Регистър на моторните
превозни средства
Регистър на моторните
превозни средства
Регистър на
производствата по
несъстоятелност
Централен регистър на
юридическите лица с
нестопанска цел за обществено полезна дейност

24
25

26

Министерство на
правосъдието

Справка
Справка за извършен
технически преглед по
регистрационен номер на
автомобил

Справка за проверка на
автентичност на стикер за
технически преглед

Справка за маршрутни
разписания
Справка за регистрация на
кораб по данни на собственик
Справка за извличане на площ
на защитена територия /зона в
Регистър на защитените
територии и зони в България
Справка по категория на
защитена територия/зона в
Регистър на защитените териории и зони в България
Справка по местонахожде-ние в
Регистър на защитени-те
територии и зони в България
Справка за български лични
документи на български
граждани
Справка за документ за
самоличност на български
граждани по номер на документ
Разширена справка за МПС по
регистрационен номер
Справка за МПС по
регистрационен номер
Справка за вписани обстоятелства в Регистъра на производствата по несъстоятелност
Справка за вписани юридически лица с нестопанска цел
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№
27

28

29

30

31
32
33

Първичен
администратор
Министерство на
правосъдието

Министерство на
труда и социалната
политика
Министерство на
труда и социалната
политика
Министерство на
туризма

Регистър
Централен регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност
Национална класификация на професиите и
длъжностите
Национална класификация на професиите и
длъжностите
Национален туристически регистър

Справка
Справка за статус на юридическо лице с нестопанска цел

Справка за търсене на данни от
класификатор НКПД по
зададени критерии
Справка за търсене на целия
класификатор НКПД

Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за
категоризация на заведения за
хранене и развлечение
Министерство на
Национален туристичес- Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за
туризма
ки регистър
категоризация на обекти
Национална агенция Регистър на задължените Справка за наличие/липса на
за приходите
лица
задължения
Национална експерт- Единна информационна
Справка за последното
на лекарска комисия система на медицинската експертно решение на лице
експертиза
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