
 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

ВЪПРОС ОТГОВОР 

1. Какви услуги 

предлага община 

Девин? 

Всички услуги по дейности, описание за всяка от тях, необходими 

документи, срок, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат 

намерени на следния адрес:  
https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=7493&Itemid=136 

2. По какъв начин 

могат да бъдат 

заявени 

административни 

услуги? 

• Писмено в звеното за административно обслужване. 

• Устно в звеното за административно обслужване. 

• По електронен път: 

- на електронна поща obshtina@devin.bg 

- 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 

3. Какво е 

необходимо за 

заявяване на 

услуга по 

електронен път? 

При ползване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на 

електронни услуги - квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на 

НОИ 

4. Къде може да 

бъде получен 

изготвения 

документ? 

• Лично или чрез упълномощено лице в деловодството. 

• Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от заявителя адрес, като 

пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването 

му за вътрешни пощенски пратки, и съгласие документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. 

• По електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно 

електронно връчване. 

5. Как да направя 

деловодна справка 

по електронен 

път? 

Можете да направите справка, като кликнете в раздел Административно 

обслужване, рубриката Деловодна справка на интернет страницата на 

община Девин или директно на адрес: http://79.124.20.10:8090/service-

status/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671 и следвате посочените указания. 

За да направите справката, при подаване на заявление в ЦАО -деловодство  

е необходимо да изискате от деловодителя да Ви предостави освен входящ 

номер и индивидуален код за достъп. 

6. Как мога да 

проверя по 

електронен път 

информацията за 

дължими данъци и 

такси към община 

Можете да направите справка за дължимите местни данъци и такса 

битови отпадъци ТУК 

За целтае необходимо да имате личен ПИН код, който можете да получите 

срещу представен документ за самоличност в служба „Местни данъци и 

такси”, гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, ет.3, стая 1. 
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Девин? 

7. Къде са 

публикувани 

банковите сметки 

на община Девин? 

Информацията е достъпна на следния линк: 
https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=7504%3Abankovi-

smetki&catid=34%3A2008-07-31-10-00-37&Itemid=136 

8. Къде и как се 

заплащат 

услугите? 

На гише в брой на фронт-офиса в Общинска администрация – Девин, на 

адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1 

По банков път с платежно нареждане. 

По електронен път на адрес: https://egov.bg/wps/portal/ 

9. Как мога да 

получа 

информация по 

телефона? 

Контакт с всеки служител е достъпен на интернет страницата на общината, 

на адрес: 

https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=61&Itemid=71 

Може да използвате и  услугата „Free Call” на интернет страницата: 
www.devin.bg чрез: „Зелена слушалка” – за безплатно обаждане от всяка 

точка на света 

10. Какъв е редът 

за записване за 

среща с кмета на 

община Девин, 

заместник-

кметовете, 

секретаря на 

общината и 

главния архитект? 

Информацията е достъпна на следния линк:  
https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1254:priemen-den-na-

kmeta-na-obshtinata&catid=159:priemni-dni&Itemid=58 
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