ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРЕЗОВО
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
гр. Брезово, п.к. 4160, област Пловдивска
ул. “Георги Димитров” № 25

тел.03191/30-10, 22-50
факс: 03191/2031

e-mail: oba@brezovo.bg

РЕД
за изискване и предоставяне на информация по чл.87, ал.11 от ДОПК
За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и
други правоимащи лица изискват и получават служебно от Община Брезово информация за
наличие или липса на задължения на лицата, както следва:
1. По време на извършване на периодичен преглед на ППС от
контролно-техническите пунктове за извършване на периодични прегледи за техническа
изправност на ППС се извършва автоматична проверката за данъчно задължение върху
превозното средство посредством осигурената чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация” интеграция към инфраструктурата и достъп до интеграционната платформа
за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване
на периодични прегледи на ППС.
2. Предоставяне на информация на нотариусите за наличие или липса на задължения
за платен данък върху превозното средство се извършва чрез автоматизиран обмен на данни,
получавани в МФ на основание чл. 5а от ЗМДТ, при посредничество на информационна
система на МВР.
3. За всички случаи извън посочените в предходните точки компетентните органи и
другите правоимащи лица подават до Община Брезово искане по образец за получаване на
информация за наличие или липса на задължения за целите на комплексното
административно обслужване. Искането за издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от
ДОПК може да бъде подадено на хартиен носител в деловодството на общината или по
електронен път на адрес: delo@brezovo.bg подписано с квалифициран електронен подпис.
Искането следва да бъде коректно попълнено с всички необходими реквизити, като
задължително се посочва начина на получаване на издаденото удостоверение за наличие или
липса на задължения. Ако указания начин на получаване е сканирано копие по електронен
път, удостоверението за наличие или липса на задължения ще бъде изпратено на посочения в
искането електронен адрес, като същото ще бъде подписано с квалифициран електронен
подпис.

Лица за контакти

Тодорка Колева
Пенка Паунова
Тел: 03191/2368
e-mail: sector.mp@brezovo.bg

Редът за изискване и предоставяне на информацията по чл.87, ал.11 от ДОПК е определен
със заповед № 124 / 27.02.2018 г. на Кмета на Община Брезово.

ДО
ОБЩИНА БРЕЗОВО
ИСКАНЕ
за издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК
от ………………………………………………..………………………….……………………….
/наименование на компетентния орган или др.правоимащо лице по КАО/

ЕИК по БУЛСТАТ …………………………
чрез ………………………………………………………………………………………………….
/трите имена и длъжност на компетентния да се произнесе орган или др.правоимащо лице по КАО/

Във връзка с образувано производство по………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………..………..….
/издаване на разрешение,лиценз или друго/

за целите на комплексното административно обслужване е необходимо да бъде издадено
удостоверение, на основание разпоредбата на чл.87,ал. 11 от ДОПК, за лицето:
………………………………………………………………………………………………………
/име,наименование на задълженото лице/

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК ………………………………….
Адрес: ………………………………………………………………………………………………

Желая да получа издаденото удостоверение:
като сканирано копие по електронен път чрез електронно съобщение
на e-mail: …………………………………………………………………
тел.за контакт: …………………………………….
/информиран съм,че следва да потвърдя получаването на електронно съобщение,
чрез изпращане на обратно електронно съобщение/
по пощата;
лично от лицето ,отправило искането;
упълномощено лице;
ПОДПИС: ..........................
/име,подпис,печат/

