ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА НА УСЛУГА (ГРА-2132)
Наименование на услугата: Промяна в актовете за гражданско състояние
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76, Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7, Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин - чл. 48
Необходими документи за изпълнение на услугата :

1. Заявление - свободен текст / Съобщение, получено по служебен път / Искане по чл.118, ал.1 за признаване на съдебно решение от чужбина.
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Съдебно решение или административен акт за промяна.
4. Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекса за международно частно право, когато промяната е въз основа на съдебно решение, постановено в чужбина.
7 дни
Няма.

5. Приключване на документа в деловодната програма.
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Утвърдил:

Елка Станчева,
началник на отдел АО

Външни
Срок за
администрации изпълнение

Кмет на община

Кмет на кметство/
Кметски наместник

1. Проверка на самоличността на заявителя/пълномощника и входиране на заявлението 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 населението.
4. Отразяване на промяната в актовете по гражданско състояние и в електронния регистър
на населението.

Деловодство/
фронт-офис/
специалист в кметство

Технологични операции
/Задачи по изпълнение на услугата/

Специалист длъжностно лице по
гражданско състояние

Отдел „Административно
обслужване”/
кметства / населени места

Изпълнители (Структурни звена в Общинска администрация - Девин,
Външни структури)

Началник на отдел

Срок за извършване на услугата:
Такса (заплаща се при заявяване на услугата):

Дата: 09.01.2015 г.
инж. Венцислав Кехайов,
секретар на община Девин

