Всички услуги от ТРРЮЛНЦ се предоставят и по електронен път

Съгласно Тарифата за държавните такси събирани от Агенция по вписванията, таксите за
услуги от ТРРЮЛНЦ по електронен път са с 50% по-ниски от тези на гише.

Достъпът до електронните услуги се осъществява чрез портала на регистъра:
www.brra.bg
Вид услуга

Условия за използване

Такса

Справки и преглед
на обявени актове

Интернет

Няма

Преглед на
сканирани
документи

Интернет + КЕП или сертификат
издаден от АВ

Няма

Интернет + регистрация в ИПЕЙ

Съгласно тарифата за
държавните такси
събирани от АВ (50% пониска по електронен път)

Интернет+ КЕП

Съгласно тарифата за
държавните такси
събирани от АВ (50% пониска по електронен път)

Издаване на
удостоверение

Подаване на
заявление по
образец

* Допълнителна информация относно техническите изисквания за ползване на
електронните услуги може да намерите на адрес:
https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/vprosi-i-otgovori/

Всички услуги от регистър Булстат се предоставят и по електронен път
Достъпът до електронните услуги се осъществява чрез портала на регистъра: www.bulstat.bg
Вид услуга

Условия за използване

Такса

Справки

Интернет

Няма

Издаване на
удостоверение

Интернет + регистрация в ИПЕЙ
или плащане на каса на Изипей или
чрез банкомат след получаване на
десетцифрен код.

Съгласно тарифата за
държавните такси събирани
от АВ

Подаване на заявление
по образец

Интернет + КЕП

Съгласно тарифата за
държавните такси събирани
от АВ

* Технически изисквания за ползване на електронните услуги от регистър Булстат : За
използване на услугите по електронен път на регистър БУЛСТАТ е необходимо да се
направи регистрация на портала на регистър БУЛСТАТ (http://www.bulstat.bg). За да
се подаде заявление по електронен път в информационната система на регистър
БУЛСТАТ е необходимо е заявителят да има електронен подпис. Попълва се само
електронната форма, без да се прилага попълнен образец на заявление. Потребителят
трябва да свали генерирания формуляр (pdf заявление) като следва да има инсталиран
Adobe Reader поне версия 9 и да го подпише с електронен подпис на своя компютър,
чрез стандартно приложение за подписване на електронни документи, в зависимост от
доставчика на електронния подпис. Например B-Trust Desktop Singer (B-Trust),
InfoNotary e-Doc Signer (InfoNotary), DSTool (StampIt).

Всички услуги от Регистъра на имуществените отношения на
съпрузите се предоставят и по електронен път
Достъпът до електроннитте услуги се осъществява чрез портала на регистъра:
http://www.mrra.bg
Вид услуга

Условия за използване

Такса

Справки

Интернет

1 лв.

Издаване на
удостоверение

Интернет + заплащане на
държавна такса

10 лв.

*Държавната такса за използване може да бъде внесена по един от двата начина:
1. По банков път.След като сумата бъде внесена, документът за платена такса
трябва да се изпрати на ел. адрес: support_mrra@registryagency.bg, като в
електронното писмо изрично се посочва потребителското име, с което клиентът се
е регистрирал.
2. Чрез системата за разплащане на Epay – след като се заяви услугата чрез
портала на РИОС, клиентът избира опция за разплащане чрез Epay (за целта
следва да има регистрация в Epay).

Електронни услуги предоставяни от Имотен регистър:
Достъпът до електронните услуги се осъществява чрез приложението за отдалечен
достъп: www.icadastre.bg
Вид услуга

Условия за използване

Такса

Справки

Интернет + заплащане на държавна
такса

1 лв.

*Държавната такса за използване може да бъде внесена по един от двата начина:
1. По банков път. След като сумата бъде внесена, документът за платена такса
трябва да се изпрати на ел. адрес: support@registryagency.bg, като в електронното
писмо изрично се посочва КНИК (получава се от системата след извършена
регистрация).
2. Чрез системата за разплащане на ИПЕЙ - след извършена регистрация на
страницата на http://www.icadastre.bg чрез „Личен профил на потребителя“

