ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА НА УСЛУГА (ГРА-2108)
Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за правно ограничение
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1, Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, Наредба РД-07-7 на министъра на труда и
социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010
г.) – чл.25, ал.1, т.1, Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2, Наредба №
РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин чл. 48
Необходими документи за изпълнение на услугата :

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно

1. Проверка на самоличността на заявителя/пълномощника и входиране на искането с
приложените документи в деловодната система "Архимед е-Община"/ в деловодния
дневник
2. Разглеждане и определяне на изпълняващия специалист. Насочване към изпълнителя в
ПП „Архимед е-Община”.
3. Проверка на данните в локалната и национална информационна система по гражданска
регистрация и в регистъра за граждански брак. При констатирани различия и неточности в
данните се извъшват допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за
населението.
4. Изготвяне и подписване на удостоверението.
5. Предаване на документа в касата на фронт-офиса за връчване на заявителя.
6. Предоставяне на удостоверението.
7. Приключване на документа в деловодната програма.
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Видът на правното ограничение може да бъде: "пълно запрещение"; "ограничено запрещение"; "лишен от родителски права" или " ограничени родителски права"
Срок за извършване на услугата:
Експресна – 1 ден, Бърза – 3 дни, Обикновена – 7 дни
Такса (заплаща се при заявяване на услугата):
Експресна – 9.00 лв., Бърза – 6.00 лв., Обикновена – 3.00 лв.
Отдел „Административно
Изпълнители (Структурни звена в Общинска администрация - Девин,
Външни
Срок за
обслужване”/
Външни структури)
администрации изпълнение
кметства / населени места
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