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Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за 

модернизация на държавната администрация и от желанието да 
предоставя качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен 
начин, Община Девин разработи тази Харта на клиента – стъпка в 
посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към 
администрацията. 

Основната цел е подобряване достъпа до административни услуги 
и повишаване на качеството им, прозрачност и ефективност, 
постигнати чрез насърчаване участието на клиентите и служителите при 
обсъждане на услугите, начина им на предоставяне, необходимото 
качество и стандарти на изпълнение. Хартата сама по себе си не е 
юридически акт и не създава юридически права. Но тя помага на 
клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да 
изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента подпомага също и 
работата на служителите от администрацията чрез по-ясно дефиниране 
на предоставяните от нея услуги. 

Целта ни е да разясним на потребителите на услуги какво могат да 
очакват от нашата администрация, как могат да го получат, какви са 
техните права на клиенти и как могат да ги защитят. Проучвайки 
мненията и препоръките на потребителите, да заложим съвременни и 
по-високи стандарти на административното обслужване, за да 
отговорим адекватно на потребностите им. 

В резултат на провежданата политика за качествено и ефективно 
управление, Община Девин цели да постигне подобрение на дейността 
си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.  

Вашето съдействие ще ни помогне заедно да намерим верния път в 
процеса на реформата.  

Главната цел на провежданата от ръководството на Община Девин 
политика по качеството е удовлетворяване на нуждите и очакванията на 
гражданите от общината чрез предлагане на качествени 
административни услуги на населението и юридическите лица, 
законосъобразност в управлението на общинската собственост и 
местната политика в условията на прозрачност, ефективност и 
ефикасност в действията на свободна от корупция администрация. 
Дейностите в администрацията се планират и изпълняват в интерес на 
обществото, в съответствие с Конституцията на Република България, 
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законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общински 
съвет – Девин и другите нормативни актове, за постигане на висок 
обществен резултат при възможно най-икономично използване на 
ресурсите. Спазват се принципите законност, откритост и достъпност, 
отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, 
предвидимост.  

Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание 
настоящата Харта на клиента и стандарти за административно 
обслужване.  

Тази Харта своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и 
коригирана, за да отговаря на непрекъснато променящите се Ваши 
потребности. 

Основните цели при обслужването, които си поставяме, са: 
 Подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме 

за Вашите права, за това откъде и как можете да получите 
съответните административни услуги. 

 Постигане на високо качество на предоставяните услуги, като 
намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и 
осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на 
служителите, които Ви обслужват. 

 Постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим 
възможност за комуникация с любезни и добре информирани 
служители по време на целия процес на административното 
обслужване.  

 Внедряване на информационни и управленски технологии, 
осигуряващи нов подход в административното обслужване и 
ефективен оперативен контрол върху изпълнението на решенията 
и на задачите, свързани с административните услуги. 

 Получаване на обратна информация като Ви насърчим да изказвате 
мнението си за получаваните от Вас услуги. 

 Намаляване на възможностите за корупция, както и 
възможностите за обвинения в корупция. 
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За постигането на тези цели и за да осигурим безпристрастно, 
достъпно и прозрачно обслужване, ние поемаме следните 
ангажименти:  

 Да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и 
търпение към всеки от Вас. Да Ви изслушваме с внимание, 
зачитайки личното ви достойнство. 

 Да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти. 
Да получавате еднакво отношение при обслужването, независимо 
от вашето социално положение, образование, възраст, пол, 
етнически произход или религиозни убеждения. 

 Да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за 
вашия проблем.  

 Да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна 
информация чрез различни комуникационни средства и по начин, 
удовлетворяващ Вашите потребности.  

 Да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с 
обявените стандарти на обслужване.  

 Да спазваме конфидeнциалност относно Вашите запитвания и 
жалби. Да гарантираме защита на личните ви данни.  

 Да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да 
предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от 
качеството на административното обслужване. Да вземаме 
отношение по всяка подадена жалба, която не е анонимна или 
недоказана, относно качеството на работа на нашите служители, и 
да ви уведомяваме в 14-дневен срок за предприетите мерки. 

 Да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата 
работа. Да се вслушваме във вашето мнение, което ще проучваме 
чрез различни форми - анкети, допитвания, лични срещи. 

 Да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, 
възникнала от наша страна при обслужването Ви. 
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И тъй като с Вас сме партньори в процеса на изграждане на 
ефективна администрация, се надяваме да проявите своята 
гражданска позиция и да поемете вашите ангажименти към нас:  

 Да ни предоставяте своевременно пълна и точна информация за 
услугата, която желаете да извършим.  

 Да ни предоставяте допълнителна информация, ако това се 
наложи.  

 Да ни уведомявате своевременно за настъпили промени в 
обстоятелствата.  

 Да бъдете точни на уговорените срещи.  
 Да поставяте точно формулирани искания. 
 Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и 

да не проявявате агресивно поведение.  
 Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти.  
 Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават 

предоставените услуги или информация.  
 Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и 

коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви 
предоставяме.  
Вие можете да се свържете с нас и да получите информация 

по следните начини: 
Като ни посетите или ни пишете на адреса на общината: 

4800, гр.Девин, обл.Смолян, ул.„Дружба”, №1. 
Може да използвате телефоните, факса и e-mail на общината: 
тел. 03041/21 74, факс 03041/26 61, e-mail: obshtina@devin.bg. 
Информация и подробности за извършваните от нас 

административни услуги, сроковете за извършването им и таксата, ако 
има такава, може да намерите в брошурите на фронт-офиса в сградата 
на общинската администрация, чрез служителите и по телефона всеки 
работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на интернет страницата на 
Община Девин – www.devin.bg. 
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Служителите на фронт-офиса ще ви предоставят информация и 
съвети за административната услуга, от която се нуждаете.  

Ще Ви информират за:  
• документите, които следва да представите за извършване на 

исканата от вас услуга;  
• имената на служителите, които ще са ангажирани с извършването 

на услугата и служебните им телефони за контакт с тях; 
• срока за извършване на услугата и таксата, ако има такава; 
• начините, по които можете да отправите своите заявления, жалби 

или предложения, към кого следва да бъдат отнесени и срока, в който 
ще получите отговор; 

• ако вашите въпроси не са от компетенцията на нашата 
администрация, ще ви насочим към институцията, към която следва да 
ги отнесете;  

• ще ви помогнем да попълните бързо необходимите формуляри;  
• при възникване на проблем, ще ви информираме за причината и 

очаквания краен срок за разрешаването му;  
• на фронт-офиса ще бъдете насочени към подходящия специалист, 

ще ви посочат местонахождението му, а на вратата на всяка канцелария 
е изписано името на служителя, който ви обслужва;  

• за да си спестите време, можете предварително да уговорите 
среща с необходимия ви служител; 

• информационните табла ще ви помогнат да се запознаете с най-
важната информация, която би ви била полезна; 

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на 
административни услуги ние се ръководим от законите и подзаконовите 
нормативни актове, както и от нормативните актове, приети от 
Общински съвет – Девин, с които се уреждат обществените отношения 
от местно значение. Основните нормативни актове, имащи за предмет 
изграждането на нова система, която да подобри административното 
обслужване, определящи рамката и насоките за неговото развитие, 
както и правата на нашите клиенти, са: Административнопроцесуалния  
кодекс, Закона за администрацията, Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност, Закона за местните данъци и такси, Закон за 
достъп до обществена информация, Закон за електронното управление 
и подзаконовите актове по прилагането им, Кодекса за поведение на 
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служителите в държавната администрация, Наредбата за 
административното обслужване. 

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно Вашите мнения, 
предложения и коментари като: 

 Осъществите преки контакти с ръководството на общината в 
ежеседмичните приемни дни: 
 Кмет на община Девин и заместник-кметове:  
Сряда от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 14.00 часа 
 Секретар на община Девин:  
Четвъртък от 13.00 до 16.00 часа 

 Гл.архитект на община Девин:  
Вторник от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа 

 Посетите администрацията и осъществите преки контакти със 
специалистите всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа и от 
13.00 до 17.00 часа. 

 Изпратите Вашето писмо на e-mail: obshtina@devin.bg или с 
обикновена поща на адрес: 4800, гр.Девин, обл.Смолян, 
ул.„Дружба”, №1. 

 Попълните Книгата за мнения и предложения от клиенти, 
намираща се на фронт-офиса. 

 Участвате в нашата анкета. Попълните нашия Въпросник за 
проучване на потребителската удовлетвореност от 
административното обслужване в Общинска администрация – 
Девин. Бланките и кутията за жалби, сигнали и предложения са 
на Ваше разположение на фронт-офиса в сградата на общинската 
администрация и на интернет страницата ни – www.devin.bg. 
Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата 

ни е ясна и лесно достъпна – изпратете Вашата жалба срещу незаконни 
или неправилни, или пораждащи съмнения за корупция действия или 
бездействия на служителите от администрацията на адреса на общината 
до кмета на общината. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим 
писмено до 14 работни дни от получаването й. Ако не можем да 
отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, 
ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате 
пълен отговор от нас. 
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За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, 

коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената 
информация и да предприемем необходимите действия за подобряване 
качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между 
Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, 
които сме предприели в отговор на Вашите предложения.  

 
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ЗНАЕ: 
• Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат. 
• Общинската администрация си запазва правото да не дава 

отговор на жалби и оплаквания, съдържащи нецензурни изрази, 
неморални изказвания, уронващи престижа на институцията. 

• Общинската администрация няма право да дава отговор на 
въпроси, свързани с лични данни и класифицирана информация, освен в 
случаите, регламентирани в закона. 

• Всички стандарти на административното обслужване са 
регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от 
нормативни актове, приети от Общински съвет – Девин. Информация за 
тях може да получите и на хартиен носител от деловодството на 
общината срещу определената такса. 

 
Вие имате право на по-добър достъп до услуги, извършвани 

качествено, при пълна прозрачност и ясни процедури. Ние сме 
готови с нашите действия да гарантираме Вашите права. 

 
Вярваме, че при добро сътрудничество и взаимно уважение, 

изпълнение на поетите ангажименти и отговорно поведение на всички, 
ще успеем заедно да намерим верния път в процеса на реформата, за да 
направим администрацията на Община Девин ефективно работеща в 
полза на обществото.  
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Хартата на клиента е утвърдена със Заповед № РД-09-229 от 

29.06.2012 г. на кмета на община Девин и е огласена чрез местните 
средства за информиране – Радио „Девин”, кабелна телевизия, 
информационните табла на общината. 

 
 
 

  


