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ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА НА УСЛУГА (АУ.-МД-01)
Наименование на услугата (СУНАУ - ОБА13.8): Предоставяне на данъчна и осигурителна

Нормативно основание:  Данъчно осигурителен процесуален кодекс - чл. 74, Наредба за определянето и администрирането
услуги в Община Девин -  чл. 49 ,ал.1
Необходими документи за изпълнение на услугата :
1. Писмено искане на Президента на Република България във връзка с правомощията му по чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България;
2. Искане на орган на НАП  във връзка с осъществяване на правомощията му при условия и по ред, определени от изпълнителния директор;

3. Писмено искане на Главния прокурор, управителя на 

Националния осигурителен институт или директора на съответното териториално поделение на Националния осигурителен
"Митници"

или директора на съответното териториално поделение на Агенция "Митници", ръководителите на Държавна агенция "Национална сигурност", 

Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейн

Председателя на Националния статистически институт, председателя на Държавната комисия по хазарта - при необходимост във връзка с осъществяване на 

определените им в закона правомощия;
4. Писмено искане на съдебни изпълнители - във връзка с образувано пред тях дело.
Срок за извършване на услугата: Обикновена -  до
Такса (заплаща се при заявяване на услугата):акса заплаща се при заявяване на услугата):
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Външни структур

н, 
и)

Отдел „Местни данъци и 
такси” Срок за изпълнение

Технологични операции 
/Задачи по изпълнение на услугата/ сч

ет
ов
од
ит
ел

 
"М

Д
Т

"

1. Проверка на самоличността на заявителя/пълномощника /и вход
електронен регистър  система "МАТЕУС "/ .

иране на искането в 
х веднага

2. Изготвяне и подписване на удостоверението х до 7 дни
3. Връчване на документа на заявителя. х
4. Приключване на документа в електронен регистър   " МАТЕУС" х след връчване
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