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1

Текущо състояние

Към момента на настоящия анализ, каналите за заявяване на услугата в Община Велико Търново са
два: на място, в ЦУИГ, или чрез лицензиран пощенски оператор. Издадените удостоверения се
получават също само по тези два канала. Не съществува законова пречка заявлението за издаване
на удостоверение, заедно с необходимите приложения, да бъде подадено по електронен път, както
и издаденият документ да бъде получен по електронен път.
С цел улесняване на заявителите е препоръчително е да се разширят каналите за заявяване и
получаване на издадените документи.

2

Мерки за подобрение

Във връзка с реализацията на комплексно предоставяне на услугата, при анализа на текущото
състояние бяха идентифицирани следните възможности за подобрение:

2.1

Нови канали за заявяване

Канал за заявяване
Заявяване на услугата по
електронен път за лица
притежаващи УЕП

Предложение за подобрение
Да се внедри публично уеббазирано приложение, което
да дава възможност за
заявяване на услугата

Предпоставки
Всички предпоставки са
налични

Заплащане на услугата по
електронен път

Внедряване на виртуален
ПОС-терминал и/или
интеграция със сайт за
електронни разплащания

Всички предпоставки са
налични

2.2

Нови канали за предоставяне на резултата от услугата

Канал за предоставяне на
резултата
Предоставяне по електронен
път на издадения документ

2.3

Предложение за подобрение
Да се внедри публично уеббазирано приложение, което
да дава достъп на заявителя
до електронните документи в
официалния раздел на
преписката

Предпоставки
Внедрена АИСКАО

Вътрешни административни услуги във връзка
административната услуга по комплексен начин

с

реализирането

Идентифицирани са следните вътрешни административни услуги (ВАУ), по отношение на данни
необходими за реализирането на услугата:
Вътрешни електронни административни услуги
Идентифициране на физически лица
Идентифициране на физически лица
Идентифициране на юридически лица

Първичен администратор на
данни
МРРБ (ГД „ГРАО”)
МВР
Агенцията по вписванията

на

2.4

Интеграция с информационни системи в администрацията

Във връзка с реализацията на комплексно предоставяне на услугата, за внедряване на
Административна Информационна Система за Комплексно Административно Обслужване
(АИСКАО), която да автоматизира дейности, свързани с предлаганата административна услуга
трябва да се осигури интеграция със следните системи в община Велико Търново, които се
използват в процеса на предоставяне на услугата:
Система
ЕСОН / Матеус*
Система на Община Велико
Търново за приходи от
местните данъци и такси

Обмен на информация
Изходяща за АИСКАО
Идентификатор на имот
Входяща за АИСКАО
• Собствено, бащино и
фамилно име на
физическото лице, респ.
наименование на
юридическото лице или
едноличния търговец,
което е титуляр на правото
върху имота, за който се
иска издаването на
удостоверение, в случаите
на договорно или законно
представителство
• ЕГН или ЛНЧ на титуляря на
правото върху имота
• Адрес на имота
• УПИ / парцел
• Вид на имота, ако е
строителство степен на
завършеност
• Период, за който е
учредено ограниченото
вещно право, както и
началната дата на
учредяването на правото
• Данни за лицата, за които е
учредено ограниченото
вещно право на ползване
- собствено, бащино и
фамилно име на
гражданина /
наименование на
предприятието;
- ЕГН/ЛНЧ или
служебен
номер/ЕИК/БУЛСТАТ;
- данни за крайния
срок, за който е
учредено вещното
право.
• Данни за декларацията по
чл. 14 от ЗМДТ, която е

Предпоставки
Фирмата, която поддържа
информационната система да
разработи интерфейс за
интеграция към системата за
приходи от местните данъци
и такси

подадена за имота или
отбелязване, че не е
подадена такава;
• Данни за партидния номер
на имота;
*Системата на Община Велико Търново за приходи от местните данъци и такси е в процес на
подмяна, като системата ЕСОН се заменя с Матеус.

2.5

Интеграция с външни регистри

Общинската администрация, предоставяща услугата, следва да събере данни за заявителя, които
вече са събрани от други административни органи– първични администратори на данни. С оглед
внедряване на АИСКАО, която да автоматизира дейности, свързани с предлаганата
административна услуга, трябва да се осигури интеграция на АИСКАО със следните външни
регистри :
Информация, която АИСКАО
получава с ВЕАУ
Идентифициране на
физически лица
• Собствено име
• Бащино име
• Фамилно име
• Дата на раждане
• Дана на смърт
Идентифициране на
физически лица
• Собствено име
• Бащино име
• Фамилно име
• Дата на раждане
Идентифициране на
юридически лица
• ЕИК
• Статус (валиден/невалиден
ЕИК,фирмата е закрита,
преобразувана т.н.)
• Ако подаденият ЕИК
номер е валиден се
подава информация за:
• Фирма (Наименование)
• Правна форма
• Адрес за кореспонденция
с НАП на територията на
страната (Ако не е
въведена информация в
това поле се извежда
Седалище и адрес на
управление)

Първичен
администратор
на данни

МРРБ (ГД
„ГРАО”)

МВР

Регистър

Национална
база данни
„Население”

Регистър ЛНЧ

Предпоставки

Предоставен достъп до
инфраструктура за обмен на
данни RegiX и съществуваща
такава услуга

Предоставен достъп до
инфраструктура за обмен на
данни RegiX и съществуваща
такава услуга

Предоставен достъп до
инфраструктура за обмен на
данни RegiX и съществуваща
такава услуга

Агенцията по
вписванията

Регистър
БУЛСТАТ

• Управляващ(и)
Идентифициране на
юридически лица
• БУЛСТАТ ЕИК
• Статус (валиден/невалиден
ЕИК,фирмата е закрита,
преобразувана т.н.)
• Пълно наименование
• Седалище / адрес на
управление
• Управляващ(и)

2.6

Предоставен достъп до
инфраструктура за обмен на
данни RegiX и съществуваща
такава услуга
Търговски
регистър

Подобрения по вътрешно-административния процес

Не са установени

2.7

Идентифицирани пропуски и несъответствия в нормативната уредба

Пропуски и несъответствия в
нормативната уредба
Съгласно чл. 57, ал. 1 от Наредбата за
определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Велико Търново,
административните услуги за лица, които имат
просрочени задължения по местни данъци и
такси към общината се предоставят в срок не
по-кратък от максималния нормативно
установен такъв, като тези лица нямат правото
да ползват бързи или експресни услуги.
Тази норма противоречи на основни
конституционни принципи и разпоредбите на
ДОПК по повод реда за установяване и
принудително изпълнение на публичните
взимания. На практика с нормата на чл. 57, ал.
1 от наредбата се въвежда нов способ за
осъществяване на административна принуда,
без при това да са налице изрично
установените нормативни основания.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към
ЗМДТ срокът за предоставянето на услугата е
двуседмичен. Същевременно в чл. 54, ал. 1 от
Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Велико
Търново, е предвидено, че срокът за
предоставянето на услугата (в зависимост от
това дали заявителят е избрал обикновена,
бърза или експресна услуга) е определен с
максимална продължителност от 14 работни
дни (за обикновена услуга) и 14 дни за
новопостроен имот. Предвид установените с

Предложение за подобрение

Нормите на чл. 57 от Наредбата за
определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Велико Търново да
бъдат приведени в съответствие с
действащата нормативна уредба.

Нормите на чл. 54 от Наредбата за
определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Велико Търново да
бъдат приведени в съответствие с
действащата нормативна уредба, като срокът
от 14 работни, респ. календарни дни по чл.
54, ал. 1 се определи в съответствие с
нормата на чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2
към ЗМДТ.

чл. 60, ал. 4 и 5 на Гражданския процесуален
кодекс и чл. 22, ал. 5 и 6 от ДОПК правила за
броене на срокове се налага извода, че
разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от Наредбата за
определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Велико Търново
противоречи на указаното в чл. 3, ал. 1 от
Приложение № 2 към ЗМДТ.

3

Описание на образци на документи за иницииране и резултат от услугата

Услугата се заявява със заявление, което съдържа следната информация:
Заявление за издаване на Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
1. Входящ номер на искането;
2. Дата на издаването на входящ номер на;
3. Собствено, бащино и фамилно име на физическото лице - заявител
4. Собствено, бащино и фамилно име на физическото лице, респ. наименование на
юридическото лице или едноличния търговец, което е титуляр на правото върху имота, за
който се иска издаването на удостоверение, в случаите на договорно или законно
представителство;
5. ЕГН или ЛНЧ на заявителя;
6. ЕГН или ЛНЧ на титуляря на правото върху имота
7. ЕИК по БУЛСТАТ или ЕИК по ЗТР на заявителя - юридическо лице;
8. Адрес за кореспонденция на заявителя;
9. Седалище и адрес на управление (юридически лица или еднолични търговци) на заявителя;
10. Посочване, че се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване;
11. Описание на имота, за който се иска издаването на удостоверението:
o

населено място по адреса на имота;

o

кв./ж.к., махала местност;

o

улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;

o

други данни: квартал / масив;

o

други данни: УПИ / парцел, по плана на (…) от (…);

o

посочване вида на имота, ако е строителство степен на завършеност, ако е
сграда дали е жилищна или нежилищна (посочва се конкретния вид –

производствена, селскостопанска, търговска, административна) и други
(дадено е описание на възможните видове имоти).
12. Посочване на периода, за който е учредено ограниченото вещно право, както и началната
дата на учредяването на правото;
13. Данни за лицата, за които е учредено ограниченото вещно право на ползване в табличен
вид, както следва:
o

колона, съдържаща пореден номер;

o

колона, съдържаща собствено, бащино и фамилно име на гражданина /
наименование на предприятието;

o

колона, съдържаща ЕГН/ЛНЧ или служебен номер/ЕИК/БУЛСТАТ;

o

колона, съдържаща данни за крайния срок, за който е учредено вещното
право.

14. Данни за декларацията по чл. 14 от ЗМДТ, която е подадена за имота или отбелязване, че не
е подадена такава;
15. Деклариране, че има или няма промени в декларираните с описаната по-горе декларация
по чл. 14 от ЗМДТ данни;
16. Данни за партидния номер на имота;
17. Указване пред кого ще послужи удостоверението и в каква връзка е необходимо (продажба,
дарение, наследство, делба и други);
18. Описание на приложените към искането документи;
19. Дата на подаване на искането във формат ДДММГГГГ;
20. Адрес на електронна поща на заявителя;
21. Предпочитан от заявителя начин на предоставяне на данните (на гише, по пощата, по
електронен път, вид носител, друго);
22. Подпис на заявителя.

В резултат от изпълнението на услугата се издава документ, който съдържа:
Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
1. Посочване на административния орган, издал документа;
2. Посочване на адреса на административния орган, издал документа;
3. Изходящ номер на документа;
4. Дата на издаване на изходящ номер;

5. Посочване на правното основание, въз основа на което се издава документът (чл. 3 от
Приложение № 2 към ЗМДТ);
6. Идентификация на лицето, за което се отнася издадения документ:
o

собствено, бащино и фамилно име на физическото лице или наименование
(фирма) на юридическото лице;

o

ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или БУЛСТАТ на лицето, за което се отнася удостоверението;

o

законен представител на лицето или пълномощник (данни за нотариално
заверено пълномощно);

o

адрес за кореспонденция;

7. Посочване на данни за подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ (входящ номер и
дата), с която е деклариран имота, партида на имота (номер);
8. Описание на имота, за който се издава удостоверението (вид обект, площ в кв.м. и други
данни, които се събират и поддържат, съгласно правилата на администрацията)
9. Посочване на данъчната оценка за описания имот (с цифри и с думи);
10. Посочване на срока на валидност на издаденото удостоверение;
11. Посочване на данни за входящия номер и дата на постъпилото искане, по което се издава
удостоверението;
12. Указание пред кого ще се използва удостоверението и целта;
13. Указване, че документът се издава по данни на съответната общинска администрация,
отдел „Местни данъци и такси”, актуални към определена дата;
14. Собствено и фамилно име на длъжностното лице издало документът;
15. Подпис на длъжностното лице.
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̶̨̛̛̬̖̭̯̬̦̖̦̐̌ζʶʥϭϭͲϯϭͲϮ̨̯ϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ̐
ʰ̶̛̛̦̭̯̯̱́͗

ʽ̛̺̦̍̌ʦ̡̨̛̖̣˃̨̨̻̬̦̏

ϭϮ͘ʰ̸̶̨̨̨̡̨̨̛̦̖̦̱̭̯̖̬̖̦̖̦̻̦̖̦̦̪̬̦̪̣̦̖̔̌̏̌̌̔̏̌̔̌̌̌̌̌̏̌̏̌̚̚̚

ʯ̨̡̨̦̖̪̖̣̖̯̬̦̖̦̪̻̯̌́̏́̏̌
ʶ̛̣̖̦̯̙̖̣̖̌̔̌
̛̛̦̖̦̌́̏̔̌̏̌̌̚̚
̨̨̨̛̱̭̯̖̬̖̦̖̪̔̏
̡̨̖̣̖̯̬̦̖̦̪̻̯

ʶ̛̣̖̦̯̙̖̣̖̌̔̌
̨̨̡̛̪̖̱̥̖̦̯̔̌̔̔̌̚
̨̛̛̪̬̥̦̣́̌
̨̛̪̻̣̦̖̦̦̦̔̏̌̌̔̌
̭̻̺̖̭̯̱̺̏̏̏̌̌
̡̨̛̪̬̖̪̭̪̌
̡̨̖̣̖̯̬̦̖̦̪̻̯

ʯ̛̯̖̣̌́̏

ʯ̛̛̣̖̦̖̦̖̌́̏̌̔̌̏̌̚̚
̦̌˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̦̔̌̌̌̌
̨̨̪̬̦̪̣̦̖̌̏̌̏̌̚

ʿ̨̪̻̣̦̖̦̏̌̌
̨̛̣̖̦̖̪̌́̏̚
̡̨̖̣̖̯̬̦̖̦̪̻̯

ĞͲŝƚǇ
ʿ̸̨̛̱̣̦̍
̱̖̍Ͳ̨̛̬̦̍̌̌̚
̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖

ʰ̨̛̪̬̯̖̦̣̖̦̖͕̌̌́̏̚̚
̨̨̛̪̪̭̦̭̔̌ʶʫʿ

ʿ̸̨̣̱̦̖̌̏̌
̛̦̹̖̌̐
ʯ̛̣̖̦̖̌́̏̌̚
̛̦̖̦̔̌̏̌̌̚
˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚͘͘͘

ʿ̸̨̨̛̣̱̖̦̦̹̖̌̐
̡̛̛̭̦̖̦̖̌̌̔̌̏̌̚̚
̦̌˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̌̔̌̌̌̚
̨̦̪̬̦̌̌̏̌͘͘͘

ʪ̨̡̱̥̖̦̯̌̚
̡̪̣̯̖̦̯̭̌̌̌̌

ʪ̨̡̱̥̖̦̯̌̚
̸̨̨̛̭̥̣̦̭̯̌

ʿ̬̖̣̖̦̐̔̌
̨̡̛̛̱̥̖̦̯̯̖̔
̴̶̛̛̛̛̖̦̯̬̦̖̦̔̌̌
̛̯̖̣̌́̏́̚

ʿ̸̸̨̣̱̦̖̬̖̌̏̌̚
̶̛̛̣̖̦̬̦̌̚
̨̡̨̨̛̪̺̖̦̭̪̖̬̯̬̌

ʯ̛̣̖̦̖̌́̏̌̚
̛̦̖̦̔̌̏̌̌̚
˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚͘͘͘

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ʯ̸̪̣̺̦̖̬̖̌̌̌̚
̡̨̛̖̣̖̯̬̦̦
̛̪̣̯̖̙̦̌
̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯

ʿ̸̨̣̱̦̖̌̏̌

ʿ̸̸̨̨̣̱̖̦̬̖̚
̶̛̛̣̖̦̬̦̌̚
̨̡̨̨̛̪̺̖̦̭̪̖̬̯̬̌
̡̛̛̭̦̖̦̖̌̌̔̌̏̌̚̚
̦̌˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̚͘͘͘

ʿ̛̛̬̖̥̦̖̪̬̖̣̖̌̐̔
̸̨̛̦̪̣̱̖̦̯̖̌
̨̡̛̱̥̖̦̯̔

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ʯ̛̛̣̖̦̖̦̖̌́̏̌̔̌̏̌̚̚
̦̌˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̦̔̌̌̌̌ ʰ̨̡̛̻̬̹̦̖̦̪̬̖̬̏̏̌̌̏̚
̨̨̪̬̦̪̣̦̖̌̏̌̏̌̚
̸̨̪̣͘ϰϴ̨̯ʻʫʤ˄̛
̦̖̦̌̔̌̏̌̌̚
̶̨̨̛̛̬̖̭̯̬̦̖̦̦̥̖̬̐̌
̨̛̦̣̖̦̖̯̌̌́̏̚

ʻ̨̨̛̯̬̣̦̌̌
̨̖̬̖̦̌̏̚
̨̨̨̪̻̣̦̥̺̦
ʪ̨̡̛̱̥̖̦̯̯̖̭̌
̨̡̨̡̨̛̛̪̪̻̣̦̖̦̬̖̯̦
̨̖̦̪̬̖̦̪̣̺̦̖̌̌̏̌̌

SYS

ʯ̛̣̖̦̖̌́̏̌̚
̛̦̖̦̔̌̏̌̌̚
˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚͘͘͘
ʦ̛̻̖̙̦̖̦̦̦̯̖̏̔̌̌̔̌
̨̨̛̯̣̖̦̖̯͕̌́̏̚
̸̡̡̛̛̛̭̦̬̦̖̪̬̦̖̌̌̌̌
̨̛̛̦̪̬̣̙̖̦̌
ʯ̛̛̣̖̦̖̦̖̌́̏̌̔̌̏̌̚̚
̨̡̛̱̥̖̦̯̔
̦̌˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̦̔̌̌̌̌
̨̨̪̬̦̪̣̦̖̌̏̌̏̌̚
ˀ̨̛̛̖̭̯̬̬̦̐̌
̛̛̣̖̦̖̌́̏̚
̸̡̨̛̛̛̛̪̬̖̦̪̬̣̙̖̦̌
̨̡̛̱̥̖̦̯̔

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

ʯ̖̦̌̔̌̔
̶̨̨̛̛̬̖̭̯̬̦̖̦̦̥̖̬̐̌

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

ʿ̨̡̬̖̬̏̌
ʰ̶̨̛̦̯̖̬̦̐̌
̖̦̪̯̖̬̭̌̔̌
˃̨̡̛̻̬̭̐̏
̛̬̖̭̯̻̬̐

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

ʿ̨̡̬̖̬̦̏̌̌
̴̶̡̛̛̛̛̖̦̯̦̔̌́̌
̴̸̸̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̭̣̬̖̭̀̔̚
̶̛̣̖

ʰ̶̨̛̦̯̖̬̦̐̌
̖̦̪̯̖̬̭̌̔̌
ʻʥʪ
Ηʻ̛̭̖̣̖̦̖̌Η

SYS

ʯ̛̛̣̖̦̖̦̖̌́̏̌̔̌̏̌̚̚
̦̌˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̦̔̌̌̌̌
̨̨̪̬̦̪̣̦̖̌̏̌̏̌̚

ʰ̶̨̛̦̯̖̬̦̐̌
̖̦̪̯̖̬̭̌̔̌
ˀ̛̖̭̯̻̬̐ʸʻˋ

ʰ̶̨̛̦̯̖̬̦̐̌
̖̦̪̯̖̬̭̌̔̌
ˀ̛̖̭̯̻̬̐
ʥ̱̣̭̯̯̌

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ʿ̨̡̬̖̬̏̌̌̚
̨̨̬̖̦̭̯̔̏

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

ʯ̨̛̣̖̦̖̯̖̌́̏
̨̨̛̬̖̦̖̔̏
̸̨̨̨̯̬̖̦̪̣̱̦̖̌̌̏̌̚
̨̨̡̦̪̬̖̪̭̥̖̯̌̏̔̌
̨̛̦̺̦̯̌̍̌̌

ʯ̨̛̣̖̦̖̯̦̖̖̌́̏
̨̨̛̛̬̖̦̣̦̖̖̔̏
̸̨̨̪̣̱̖̦̪̣̺̦̖̌̌

ʯ̛̛̣̖̦̖̦̖̌́̏̌̔̌̏̌̚̚
̦̌˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̦̔̌̌̌̌
̨̨̪̬̦̪̣̦̖̌̏̌̏̌̚ ʰ̨̛̛̯̦̖̪̬̺̦̖̐̏́̌̌̚̚
̨̛̦̭̻̺̖̦̖̌̍̌̚
̨̨̨̛̦̖̬̖̦̭̯̦̖̪̻̣̦̯̔̏̌
̡̨̛̦̭̦̖̯̌̌̌̚
̨̪̬̖̭̯̦̖̦̔̌̏́̌
ˁ̨̛̻̺̖̦̖̍̌̚
̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̱̭̣̱̌̔̌̏̌̐̌
̨̨̛̦̖̬̖̦̭̯̔̏
̨̡̨̛̦̖̪̻̣̦̯̦̭̦̖̯̌̌̌
̨̪̬̖̭̯̦̖̦̌̔̌̏́̌̚͘͘͘

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

ʰ̨̨̛̪̬̯̖̦̭̻̺̖̦̌̍̚
̨̨̨̦̖̬̖̦̭̯̌̔̏̔̚
̛̯̖̣̌́̏́̚

ʰ̨̯̦̖̦̬̖̱̣̯̯̐̏́̌̌̚̚
ʰ̸̴̶̨̛̛̛̣̦̖̦̦̬̥̏̌̌̌́̚
̨̡̛̛̖̦̖̬̬̦̖̦̱̥̖̦̯̐̌̌̔

SYS

˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̦̔̌̌̌̌
̨̨̪̬̦̪̣̦̖̌̏̌̏̌̚

˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̦̔̌̌̌̌
̨̨̪̬̦̪̣̦̖̌̏̌̏̌̚

ʿ̨̛̛̬̖̣̖̪̪̭̦̖̐̔̔̏̌
̭ʶʫʿ̨̛̛̦̯̖̦̌̐̏́̚
̨̡̱̥̖̦̯̔

ʿ̨̨̛̪̭̦̭̔̌ʶʫʿ
̨̨̛̱̭̯̖̬̖̦̖̔̏

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

ʺ̯̖̱̭̌

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

ʿ̨̬̖̭̯̦̖̔̌̏́

ʯ̛̯̖̣̯̙̖̣̌́̏́̌́̔̌
̸̨̨̡̛̪̣̱̱̥̖̦̯̦̔̌̌
̵̨̛̛̛̬̯̖̦̦̭̯̖̣̦̹̖̌̌̐
̸̶̛̛̛̛̣̬̖̣̖̦̬̦̌̚̚
̨̡̨̨̛̪̺̖̦̭̪̖̬̯̬̌

˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̦̔̌̌̌̌
̨̨̪̬̦̪̣̦̖̌̏̌̏̌̚

ʶ̛̣̭̬̦̌̌̏
̴̶̨̛̛̛̣̦̬̖̣̦̌́̌̔̌̚
̡̨̡̛̪̬̖̪̭̯̱̥̖̦̯̌̌̔
̨̛̛̱̖̥̖̦̯̖̣̏̔̌́̏̚

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

˄̨̖̥̦̖̦̏̔́̏̌̌
̛̯̖̣̦̌́̏́̌̚
̨̛̛̪̬̖̭̯̖̦̔̌̏́Ͳ̥̖̜̣̌̚
̨̡̛̛̖̦̱̥̖̦̯̔̌̔́̔̚

˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̦̔̌̌̌̌
̨̨̪̬̦̪̣̦̖̌̏̌̏̌̚

˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̔̌̌̌
̨̦̪̬̦̌̌̏̌͘͘͘

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ʶ̛̣̭̬̦̖̦̌̌̌
̨̨̡̛̛̪̪̭̦̱̥̖̦̯̔̌́̔
̴̶̨̛̛̛̣̦̬̖̣̏̌́̌̔̚
̡̛̦̪̬̖̪̭̯̌̌̌

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

SYS

ˀ̸̪̖̯̦̖̦̌̌̏̌̌̚
̴̡̨̨̖̣̖̯̬̦̦̯̬̥̌̌̌
̨̡̦̱̥̖̦̯͕̌̔̌
̨̛̛̪̪̭̦̖̔̏̌
̸̨̪̪̖̯̦̖̔̌̏̌

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ʶ̛̣̭̬̦̌̌̏
̴̶̨̛̛̛̣̦̬̖̣̦̌́̌̔̌̚
̡̨̡̛̪̬̖̪̭̯̱̥̖̦̯̌̌̔
̨̛̛̱̖̥̖̦̯̖̣̏̔̌́̏̚

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

ʿ̛̬̖̖̦̔̌̔̌̚
̸̛̪̬̺̦̖̬̖̌̌̚̚
̶̨̡̛̛̛̣̖̦̬̦̪̺̖̦̭̌̚
̨̨̨̡̛̪̖̬̯̬̱̥̖̦̯̌̔

ʧ̨̨̨̯̪̬̖̦̖̏̌̔̌̏̌̚
̛̦̯̖̣̌̌́̏́̚
̨̨̛̱̭̯̖̬̖̦̖̔̏
˄̨̨̛̭̯̖̬̖̦̖̔̏̌̚
̸̶̨̡̦̻̦̖̦̔̌̌̌
̨̦̪̬̦̌̌̏̌͘͘͘

ʿ̬̖̦̖̦̔̌̏̌̌
̨̨̨̛̱̭̯̖̬̖̦̖̯̦̔̏̌
̛̯̖̣̌́̏́̚

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ʿ̨̬̖̖̦̔̌̔
̨̨̛̱̭̯̖̬̖̦̖̦̔̏̌
̛̯̖̣̌́̏́̚

ʰ̪̬̺̦̖̦̌̌̌̚
̸̨̡̛̱̥̖̦̯̬̖̔̚
̶̛̛̣̖̦̬̦̌̚
̨̡̛̪̺̖̦̭
̨̨̪̖̬̯̬̌

ʿ̸̨̨̣̱̖̦̬̯̦̌̍̌̌
̡̨̛̛̬̪̭͕̪̪̭̦̌̌̔̌̌̚
̸̨̨̯̪̣̱̯̖̣̌́
ʽ̡̛̬̯̦̬̪̭̍̌̌̌̌̚

ʤ̡̛̛̯̱̣̬̦̖̦̌̌̌̚
̡̛̪̬̖̪̭̯̭̌̌
̴̶̨̨̛̛̦̬̥̯̌́
̨̡̛̬̯̦̯̬̪̭̍̌̌̌̌̌̚

ʽ̯̖̣̔Ηʺ̶̛̛̖̭̯̦̦̻̔̌
̡̛̛̯̭̌Η

ĞͲŝƚǇ
ʪ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̍
̨̨̬̯

ʦ̴̶̨̛̛̻̖̖̦̦̬̥̏̔̌̌́
̸̨̨̛̪̣̱̖̦̯̌̚
̨̡̛̛̯̖̣̱̥̖̦̯̌́̏́̔̚

ʿ̨̬̖̭̯̦̖̔̌̏́
̛̦̹̖̌̐

ʿ̸̨̬̖̭̯̦̖̬̖̔̌̏́̚
̶̨̡̛̛̛̣̖̦̬̦̪̺̖̦̭̌̚
̨̨̪̖̬̯̬̌

ʿ̨̨̬̖̭̯̦̖̪̔̌̏́
̡̨̖̣̖̯̬̦̖̦̪̻̯
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Детайлна работна карта на процеса в бъдещо състояние

Обосновка/правно основание
Закон за местните данъци и такси - чл. 12 чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2
Участници в процеса
• Отдел "Местни данъци и такси"
Срокове за изпълнение на процеса
Условия за стартиране на процеса
• Клиент желае да заяви издаване на удостоверение по електронен път
• Клиент желае да подаде документи за промяна или допълване на данни в съществуваща
преписка по електронен път
• Получено на гише искане за издаване на Удостоверение за данъчна оценка на право на
ползване
• Получено чрез лицензиран пощенски оператор искане за издаване на Удостоверение за
данъчна оценка на право на ползване
Практики – стъпки в процеса
1. Преглед на документите и идентифициране на заявителя
2. Приемане и преглед на получените документи
3. Въвеждане на данните от заявлението, сканиране и прикачане на приложени документи
4. Попълване на заявление по електронен път
5. Извършване на проверки по чл. 48 от НЕАУ и задаване на регистрационен номер на
заявлението
6. Проверка на идентификация на физическо или юридическо лице
7. Проверка за редовност
8. Извличане на информация и генериране на документ
9. Преглед и подписване с КЕП на изготвения документ
10. Класиране на подписания документ в официалния раздел на преписката
11. Уведомяване на заявителя на предоставения и-мейл за издадения документ
12. Изготвяне и изпращане на съобщение за нередовност и непълнота на искането за
предоставяне на административна услуга
13. Разпечатване на електронната форма на документа, подписване и подпечатване
14. Предаване на удостоверението на заявителя
15. Актуализиране на преписката с информация от обратната разписка
Резултати от процеса
• Въведена информация за получени от заявителя документи
• Изпратено съобщени за нередовност до заявителя
• Предадено удостоверение на заявителя
Използвани документи
• Документ за платена такса
• Документ за самоличност
• Заявление за издаване на Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
• Нотариално заверено пълномощно
• Обратна разписка
• Съобщение за нередовност и непълнота на искането за предоставяне на
административна услуга
• Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
ИТ системи

• e-City Документооборот
• e-City Публично уеб-базирано приложение
• Интеграционен адаптер с НБД "Население"
• Интеграционен адаптер с Регистър Булстат
• Интеграционен адаптер с Регистър ЛНЧ
• Интеграционен адаптер с Търговски регистър
• Матеус
Връзки с други процеси
• Заплащане чрез електронни платежни инструменти
• Изпращане на документи чрез лицензиран пощенски оператор
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Ключови индикатори за мониторинг и контрол върху изпълнение на процесите
•
•
•
•
•

Време за изпълнение на услугата
Брой изпълнения за определен период (ден, месец)
Относителен дял на брой жалби спрямо брой изпълнения за определен период
Относителен дял на заявени по електронен път услуги спрямо общ брой заявени услуги
Относителен дял на предоставени по електронен път резултата от услуга спрямо общ брой
заявени услуги

