НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ
И ОТГОВОРИ

ВЪПРОС: По какъв начин могат да бъдат заявени административни
услуги?
ОТГОВОР: 1. Административни услуги могат да бъдат заявени на място в
Центъра за административно обслужване в сградата на Община Айтос,
ул.“Цар Освободител“ №3;
2. На интернет страницата на Община Айтос aytos.bg в
секцията „Електронни административни услуги“;
3. На Единен портал за достъп до електронни административни
услуги на Министерството на електронното управление – https://
egov.bg/wps/portal/ - чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/ или
ПИК на НОИ.

ВЪПРОС: Как мога да проверя по електронен път информацията за
дължимите данъци и такси към общината?
ОТГОВОР: Справка за дължимите местни данъци и такса битови
отпадъци може да направите на интернет страницата на Община Айтос
aytos.bg в секцията „Проверка на задължения за местни данъци и такси“.
За целта е необходимо да имате личен ПИН код, който може
да получите в Центъра за административно обслужване на Общината на
гишетата на „Местни данъци и такси“.

ВЪПРОС: Как да си платя местните данъците и такса битови
отпадъци?
ОТГОВОР: Заплащането на данъците и таксите става:
- на гише в Центъра за административно обслужване – ГИШЕ Местни
данъци и такси;
- с банков превод - по сметка и вид плащане, публикувани на интернет
страницата на Община Айтос;

- по електронен път / за определени видове услуги/ - за местни данъци и
такси може да се заплати чрез Изипей /Easypay/;
- Може да платите в брой или през ПОС терминално устройство на
касите в Центъра за административно обслужване на Община Айтос –
гише Местни данъци и такси.

ВЪПРОС: Как да получа удостоверение за наследници ?
ОТГОВОР: Удостоверение за наследници се издава от общината или от
кметството по последен постоянен адрес на починалото лице. За
предоставяне на документа е необходимо да се подаде искане по образец
от наследник или лице с нотариално заверено пълномощно, с което е
упълномощен от наследник.
Изключително важно е в искането да се попълнят коректно всички
наследници на наследодателя, включително и починалите, като под тях се
вписват техните наследници. След издаването на удостоверението от него
ще могат да се ползват всички наследници на починалия, като начин за
легитимация пред институциите.
ВЪПРОС: Как да променя адресната си регистрация ?
ОТГОВОР: За извършване на адресна регистрация е необходимо
подаването на заявление по образец /или адресна карта за настоящ адрес/;
- представяне на документ за собственост и писмено съгласие от
собственика, когато заявителят не е собственик и не е в родствена връзка
по права линия или във фактическо съпружеско съжителство със
собственика, подадени лично пред служителя, извършващ адресната
регистрация, или с нотариална заверка на подписа.
За непълнолетни деца, бланките за промяна на постоянен и настоящ
адрес е необходимо да бъдат подписани от двамата родители или да се
представи съдебно решение, с което е определено кой от родителите ще
упражнява родителските права, в случай на развод между тях.
За лица, които не могат да предоставят необходимите документи или те
са непълни, се създава специална междуведомствена комисия с
представители на различни институции /ГРАО, МВР, МТСП, социалните
служби, технически служби към общината и др./, която се произнася
относно възможността или невъзможността лицето да бъде регистрирано
на съответния адрес.

