Често задавани въпроси
Петък, 10 Май 2013 г.

Тук ще Ви дадем отговори на някои от най-често задаваните ни
въпроси.

1. Как да си запиша детето на детска градина?

За да запишете детето си на детска градина Ви трябват следните документи:

• Заявления се подават до директора на детското заведение по образец, придружено
от копие на акт за раждане.

• Приемът на документите се извършва от директора на обединено детско заведение
или упълномощено от него лице.

• Приемът на децата се извършва от комисия педагози и медицински лица.

• Обявяването на списъците с приетите деца се поставя на видно място в детското
заведение на 31.05. за съответната година. 2. Как да си платя данъците?
Може да заплатите своите задължение на каса „Приходи” в сградата на Общинска
администрация всеки делничен ден от 07:30 до 18:00 ч, както и чрез системата за
плащане на данъци по Интернет на сайта на Община Банско: http://90.154.240.140/imeon
_web/frmMain.aspx
,
където е необходимо да се избере опцията „Онлайн плащане”.

3. Къде да си проверя задълженията към община Банско?
Може да проверите задълженията си като изберете менюто „Онлайн услуги”. Там
избирате „Проверка на данъчни задължения”.

Също така за повече въпроси, свързани със задълженията Ви, може да ни изпратите
e-mail на адрес: taxes@bansko.bg
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4. Как да си запиша приемен час?
Приемен час може да запишете като изберете менюто „Онлайн услуги”. Там избирате
„Записване на приемен час”.

Също така може да си запишете приемен час и на Фронт-офиса на Община Банско.

5. Къде мога да открия подробна информация за решенията
на Общински съвет?
Информацията, свързана с Общински съвет - Банско, може да намерите като изберете
от начална страница на сайта на община Банско “Общински съвет”.

6. Как да се свържа с отдел ТСУ?
Повечето услуги, които предлага отдел ТСУ, може да намерите и да заявите онлайн.
Нужно е да изберете бутона „Административни услуги” / „ Териториално и селищно
устройство”.

При въпроси може да се свържете на телефон: (+359) 749 88648; (+359) 749 88632,
както и на e-mail: obabansko@bansko.bg , както и да ни попитате чрез създадената за
Вас онлайн платформа: "Попитайте ни", която се намира на началната страница на
сайта на общината.

7. Откъде мога да разбера за предстоящите събития в гр.
Банско?
На началната страница на сайта изберете от менюто „Предстоящи събития” периода,
който Ви интересува. Също така може да погледнете и в Културния афиш.

8. Къде мога да намеря информация за Банско?
За всички посетители на гр. Банско сме подготвили рубриката „Аз, туристът”. Там ще
намерите всичко необходимо за нашия град.
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