Електронни услуги

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Община Девин предоставя електронни административни услуги, изискващи електронна
идентификация, както следва:
- през интернет страницата на Община Девин, достъпни чрез Квалифициран
електронен подпис (КЕП).
- през интернет страницата на Община Девин чрезличен ПИН код, получен от
Служба „Местни данъци и такси”, гр. Девин, ул. „Орфей” № 1, Център за
административно обслужване, срещу представен документ за самоличност за Справка
за дължими местни данъци и такси
- през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на
Държавна агенция „Електронно управление“ https://egov.bg/wps/portal/ ,
достъпни чрез ПИК на НОИ или КЕП.

За да ползвате електронните административни услуги през Единния портал за
достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)е необходимо:
- Да инсталирате на Вашия компютър Квалифицирано удостоверение за
квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис
(КЕП).
- Да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
- Да имате инсталиран AdobeReader.
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ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

СПИСЪК С АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА
ДЕВИН ЧРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО
УПРАВЛЕНИЕ
" - ОТВОРИ

ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН

Информация за приемен ден на кмета, заместник-кметовете, секретаря на общината и
главния архитект на Община Девин и форма за заявяване, може да намерите ТУК
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ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

За да подадете заявление за достъп до обществена информация, можете да използвате
:

- електронната поща на Община Девин: obshtina @ devin . bg

- услугата „FreeCall” на интернет страницата: www . devin . bg чрез: Плик с надпис
„Пиши ни”
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- Платформа за достъп до обществена информация

MНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ

За да изпратите мнение, предложение, жалба или сигнал до Община Девин можете да
използвате:

- електронната поща на Община Девин: obshtina @ devin . bg

- услугата „FreeCall” на интернет страницата: www . devin . bg чрез: Плик с надпис
„Пиши ни”
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- форма за сигнал/жалба/предложение - ЧРЕЗ ЕПДЕАУ

СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Можете да направите справка за дължимите местни данъци и такса битови
отпадъци
ТУК

За целта е необходимо да имате личен ПИН код, който можете да получите срещу
представен документ за самоличност в
служба „Местни данъци и такси”, гр.
Девин, ул. „Орфей” №
1, Център за административно обслужване
.

Можете да заплатите Вашите задължения за местни данъци и такса битови отпадъци
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чрез:

-

касите на ИЗИПЕЙ в страната

-

интернет системите ИПЕЙ и iCard от целия свят.

КАЛКУЛАТОР за изчисляване на данъка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Може да отворите ТУК
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СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В Национална
агенция за приходите (НАП)

Можете да проверите задълженията си за местни данъци и такси на интернет
страницата на НАП с
персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис
ТУК

Списък с услуги, налични на страницата на Община Девин, с нивата им според § 1,
т. 1 от Наредбата за административния регистър (НАР )
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