
Формуляр за изпращане на предупреждения 

1) Списък за проверка преди изпращане на предупреждение – изпълнени ли са 
всички критерии за изпращане на предупреждение в конкретния случай? 
 

Стъпка 1: Свързана ли е сериозната потенциална опасност с дейност по предоставяне 
на услуги или с поведението на доставчик на услуги?  

За допълнителна информация моля вижте Насоките за предупреждения (достъпни на 
уебсайта на IMI). 
 

 Да, сериозната потенциална опасност е свързана с дейност по предоставяне на 

услуги или с поведението на доставчик на услуги. 

 преминете към втора стъпка 

 Не, сериозната потенциална опасност не е свързана с дейност по предоставяне на 

услуги или с поведението на доставчик на услуги. 

 не изпращайте предупреждение 

 

Стъпка 2: Дейността по предоставяне на услуги обхваната ли е от Директивата за 
услугите? 
 
Ако не сте сигурни дали дейността попада в обхвата на Директивата за услугите, 
моля вижте Наръчника за услугите за повече информация (достъпен на уебсайта на 
IMI). 
 

 Да 

 преминете към трета стъпка 

 Не 

 не изпращайте предупреждение 

 
 

Стъпка 3: Съществува ли опасност от сериозна вреда за здравето или безопасността на 
хората или околната среда?  

Когато оценявате опасността, вземете предвид по-специално степента и обхвата на 
потенциалните щети. Когато степента на потенциалните щети е особено висока или 
обхватът им е особено широк, може да бъде необходимо изпращането на 
предупреждение, дори когато вероятността те да възникнат е малка.  

За допълнителна информация моля вижте Насоките за предупреждения (достъпни на 
уебсайта на IMI). 
 

 Да, поведението, конкретните действия или обстоятелствата, свързани с дейността 

по предоставяне на услуги, могат да причинят сериозна вреда на здравето или 
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безопасността на хората или околната среда. 

 преминете към четвърта стъпка 

 Не, опасността от сериозна вреда не е достатъчно значителна.  

 не изпращайте предупреждение 

 

Стъпка 4: Съществува ли причинно-следствена връзка между ситуацията, свързана с 
услугите, и потенциалната сериозна вреда?  

За допълнителна информация моля вижте Насоките за предупреждения (достъпни на 
уебсайта на IMI). 

 
       Да, съществува причинно-следствена връзка. Потенциалната вреда би се 

дължала до голяма степен на поведението, специфичните действия или обстоятелствата 

в случая. 

  
       преминете към пета стъпка 

       Не, не беше установена пряка причинно-следствена връзка между поведението, 

специфичните действия или обстоятелствата в случая и потенциалната сериозна вреда.  

       не изпращайте предупреждение 

 
 

Стъпка 5: Съществува ли реален или конкретен риск от сериозна вреда? Когато 
оценявате това, вземете предвид най-вече следните елементи: 

 
- Съществува ли все още рискът от сериозна вреда или има ли вероятност да 

възникне в близко бъдеще? (ако отговорът е не, не изпращайте 
предупреждение) 

- Взети ли са вече някакви мерки за отстраняване или ограничаване на риска? (ако 
взетите мерки са отстранили риска или ако остатъчният риск е незначителен, 
не изпращайте предупреждение) 

- Какъв е обичайният тип получатели на услугата? (ако услугата засяга лица, за 
които е по-трудно да идентифицират риска или да вземат предпазни мерки, 
рискът от вреда по принцип е по-висок) 

За допълнителна информация моля вижте Насоките за предупреждения (достъпни на 
уебсайта на IMI). 

 
       Да, съществува реален риск от сериозна вреда.  

       преминете към шеста стъпка 

       Не, рискът вече не съществува или не е вероятно да възникне отново в близко 
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бъдеще.  

       не изпращайте предупреждение 

 
 

Стъпка 6: Съществува ли риск вредата да възникне в друга държава-членка? Когато 
оценявате това, вземете предвид най-вече следните елементи: 

 
- Доставчикът предоставя ли услуги в други държави-членки? 

- Доставчикът установен ли е в граничен регион? 

- Съществува ли вероятност този вид услуга да бъде предоставяна трансгранично?

    За допълнителна информация моля вижте Насоките за предупреждения (достъпни 
на уебсайта на IMI). 
 

       Да, съществува трансграничен ефект.  
 изпратете предупреждение или преминете към част втора и трета от настоящия 

формуляр 
       Не, няма трансграничен ефект.  

 не изпращайте предупреждение  
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2) Общи сведения за доставчика на услуги 
 

a. Вид доставчик на услуги (задължителните полета са обозначени със *) 

 А. Дружество/съдружие  

 Б. Отделен доставчик на услуги 

 В. Неизвестен  

 

b. Данни за доставчика на услуги  

Пълно име на дружеството/съдружието (* при вид А или В по-горе):  

[свободен текст]  

Собствено име на доставчика на услуги / представителя (* при вид Б по-горе):  

[свободен текст] 

Фамилно име на доставчика на услуги / представителя (* при вид Б по-горе):  

[свободен текст] 

Дата на раждане на доставчика на услуги / представителя:  

[свободен текст] 

Място на раждане на доставчика на услуги / представителя:  

[свободен текст] 

Алтернативно търговско име (всички известни такива):  

[свободен текст] 

Юридическа форма на доставчика на услуги (при вид А по-горе):  

[вижте списъка с юридически форми (достъпен на уебсайта на IMI)] 

 

c. Държава-членка на установяване (*) 

Моля посочете държавата на установяване на доставчика на услуги 

 Държавата на установяване е:  

[въведете име на държава, членуваща в Европейското икономическо пространство] 

 Държавата на установяване е неизвестна 

 

d. Вид дейност по предоставяне на услуги (*) 

Моля посочете дейностите, упражнявани от доставчика на услуги  

[моля изберете от Списъка с дейности, свързани с услугите (достъпен на уебсайта 
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на IMI)] 

Ако е необходимо, дайте допълнителна информация:  

[свободен текст] 

e. Регистрационен номер 

Данъчен идентификационен номер:  

[свободен текст] 

Търговски/фирмен регистър:  

[свободен текст] 

Професионален регистрационен номер:  

[свободен текст] 

Друг регистрационен номер:  

[свободен текст] 

Допълнителна информация за регистрационния номер (напр. точен вид):  

[свободен текст] 

f. Координати за връзка с доставчика на услуги 

Електронен адрес на доставчика на услуги:  

[свободен текст] 

Телефонен номер на доставчика на услуги: 

[свободен текст] 

g. Адрес на доставчика на услуги 

Моля посочете вида адрес, който предоставяте 

 Служебен адрес  

 Адрес за кореспонденция 

Държава: [свободен текст] 

Област/Регион: [свободен текст] 

Община/Район: [свободен текст] 

Град: [свободен текст] 

Пощенски код: [свободен текст] 

Улица и номер: [свободен текст] 

Допълнителна информация (втори адрес, координати за връзка):  

[свободен текст] 
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3) Подробно описание на случая (задължителните полета са обозначени със *) 
 

a. Дейности по предоставяне на услуги, обект на настоящото предупреждение 

Моля посочете дейностите по предоставяне на услуги, обект на настоящото 
предупреждение:  

[моля изберете от Списъка с дейности, свързани с услугите (достъпен на уебсайта 

на IMI)] 

->Ако е необходимо, дайте допълнителна информация:  

[свободен текст] 

Ако предупреждението е свързано с използването на продукти или оборудване за 
предоставяне на услуги, моля изберете видовете продукти/оборудване, с които 
рискът е пряко свързан:  

[моля изберете от Списъка с видове машини/оборудване (достъпен на уебсайта на 
IMI)] 

->Ако е необходимо, дайте допълнителна информация (марка, модел, сериен номер 
и т.н.):  

[свободен текст] 
 

b. Вид потенциална вреда, която е била или може да бъде причинена от 

доставчика на услуги (*) 

 Сериозен риск за здравето или безопасността на хората.  

 Сериозна вреда за околната среда.  

Ако е необходимо, дайте допълнителна информация:  

[свободен текст] 

c. Има ли вече нанесени щети във вашата държава? (*) 

 Да.  

 Не, но съществува сериозна опасност от причиняване на щети, за което съдим 

по следното:  

Моля опишете случая подробно (поведение на доставчика на услуги, степен и 

обхват на потенциалните щети, обяснете защо има риск, и т.н. ):  

[свободен текст] 
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d. Имате ли сведения дали доставчикът предоставя услуги в друга държава 

или държави? * 

 Да. [въведете имената на държави от Европейското икономическо 
пространство].  

 Не 

Ако е необходимо, дайте допълнителна информация:  

[свободен текст] 

e. Вашите компетентни органи взели ли са мерки срещу доставчика на услуги 

(за предотвратяване на риска/вредите)?  

 Да.  

 Не, но обмисляме вземането на мерки.  

 Не, не възнамеряваме да вземем мерки на този етап.  

Моля пояснете:  

[свободен текст] 

f. Поддържащи документи (моля прикрепете всички документи или снимки, 
които могат да помогнат за разбиране на конкретния случай)  

Моля дайте допълнителна информация: 

[свободен текст] 

g. Допълнителни сведения, които искате да предоставите в този случай: 

Моля дайте допълнителна информация:  

[свободен текст]  

h. Държави-членки, които трябва да получат това предупреждение 

[въведете имената на държави от Европейското икономическо пространство, на 

които трябва да се изпрати това предупреждение]. 

i. Органи, които трябва да получат това предупреждение 

Това предупреждение ще бъде изпратено в пощенските кутии за входящи 
предупреждения на избраните от вас държави, които от своя страна ще препратят 
предупреждението на подходящите органи в държавите. Ако желаете да посочите 
един или повече конкретни органи, които според вас трябва да получат 
предупреждението, моля направете го тук. Това могат да бъдат и органи от вашата 
собствена държава.  
 
Моля уточнете: 
 
[свободен текст] 
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