
ХАРТА НА КЛИЕНТИТЕ- ОБЩИНА ХИСАРЯ 
 
Административното обслужване на гражданите и юридическите лица в Общинска администрация 
гр.Хисаря е изградено и организирано в съответствие с изискванията на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, 
Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за общите правила за организация на 
административното обслужване. 
В изпълнение на чл. 44, ал.1  г.16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и във връзка с чл.1 от Закона за администрацията има разработен и утвърден Устройствен 
правилник на общинската администрация. С този правилник се определя организацията на дейности 
и функционалните задължения на административните звена, посочена е структурата на 
администрацията и връзките на подчиненост в нея. 
Съгласно изискванията  на Наредбата за общите правила за организацията на административното 
обслужване и чл.5 ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с изпълнение на изискванията на 
Административнопроцесуалния кодекс са разработени Вътрешни правила за административно 
обслужване в Община Хисаря. Те уреждат правилата за организация на административното 
обслужване в общината. С разработената и обнародвана „Харта на клиента” запознаваме 
гражданите с функциите, които изпълнява кметът на общината, с видовете услуги, които се 
извършват в Общинска администрация Хисаря, с основните права, които различните закони им 
предоставят, пътят по който могат да защитят тези права, както и по-високите стандарти в 
административното обслужване, които си поставяме за цел. С тази „Харта” ние информираме 
гражданите за нивото на обслужване, на което могат да разчитат и какво ние, като служители 
очакваме от тях. 
Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от 
принципите заложени в Закона за администрацията: 
1. Законност. 
2. Откритост и достъпност. 
3. Отговорност и отчетност. 
4. Ефективност. 
5. Субординация и координация. 
6. Предвидимост. 
Стремим се да осигурим: 
–          Равен достъп до административните услуги и до информация за административното 
обслужване. 
–          Различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях. 
–          Любезно и отзивчиво отношение. 
–          Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на 
административното обслужване в администрацията. 
–          Надеждна обратна връзка. 
–          Изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване в съответствие с 
Вътрешните правила за административното обслужване. 
–          Качество на предоставените услуги. 
За подобряване работата и спазване на горепосочените принципи и цели сме разработили 
следните вътрешно-нормативни документи: 
–          Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията. 
–          План на мероприятията за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за 
превенция и противодействие с  корупцията. 
–          Кодекс за поведение на държавен служител. 
–          Кодекс за поведение на общински служител. 
–          Вътрешни правила за достъп до обществената информация. 
–          Годишен план за обучение на персонала. 
  
Дейността на Общинска администрация Хисаря е организирана по начин, осигуряващ обслужването 
на потребителите на административни услуги на принципа „На едно гише” в Общинския център за 
услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/. 
ОЦУИГ е с отделен вход, обозначен е с надписи и работно време, има указателни табели за 
местонахождението му. 
До ОЦУИГ е осигурена възможност за достъп на хора с неравностойно положение. 
Искания/заявления за извършване на административни услуги, жалби и протести, предложения и 
сигнали се подават чрез деловодството, намиращо се в ОЦУИГ. 
Искания, заявления, жалби и протести, сигнали и предложения се подават и чрез кметствата и 
кметските наместничества в Общината. 



Редът за регистрация на подадените заявления, жалби, протести, сигнали и предложения се 
изпълнява по европейските изисквания на стандарта по качество ISO 9001-2008, който Общинска 
администрация Хисаря пъддържа. 
След приемане на документите с резолюция от Кмета на Общината се определя изпълнителя на 
административната услуга и срока за изпълнение. Срокът за изпълнение на услугата е в 
съответствие с изискванията на Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за общите 
правила за организацията на административното обслужване. 
Длъжностните лица, отговарящи за извършване на административна услуга са длъжни да 
осигурят: 
–          Обоснована, достоверна и убедителна мотивировка; точна и ясна формулировка, спазване на 
граматическите правила на БДС. 
–          Съгласуване на съдържанието със съответните компетентни длъжностни лица. 
–          Създадените документи, предимно писма, да не съдържат текстове, отнасящи се до различни 
проблеми. 
Общинска администрация гр.Хисаря е длъжна да осигурява ясна, точна, достоверна, 
общоразбираема, систематизирана и пълна информация. 
Комуникацията с клиентите във връзка с определяне и преглед на изискванията към ад- 
министративните услуги се осъществява от длъжностните лица от „Център за услуги и информация 
на гражданите” или друго длъжностно лице определено за конкретния случай. Клиентите могат да си 
набавят, необходимата им информация за услугите, таксите или цените, сроковете за изпълнение 
чрез интернет, по телефона или на място в „Център за услуги и информация на гражданите ”. 
За подобряване на комуникацията и осъществяване на обратна връзка за определяне 
удовлетвореността на клиентите от административни услуги ръководството на Община Хисаря 
извършва анкетиране и е въвело “Книга за предложения, сигнали, оплаквания, похвали 
награжданите”. Книгата е на разположение на гражданите в „Център за услуги и информация на 
гражданите” и в нея могат да бъдат направени предложения, коментари и препоръки относно 
административното обслужване за повишаване качеството на услугите, от там и повишаване 
наудовлетвореността на клиентите на административни услуги. Периодично се извършва преглед на 
съдържанието на книгата от Секретаря на общината или от началник отдел „Административно 
обслужване” за новопостъпили сигнали, отзиви или протести и при необходимост се разпореждат за 
понататъшни действия във връзка с тях. Събраната информация се използва, както за 
администриране и оперативно ръководство, така и се представя на прегледите от ръководството. 
Издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по 
съдебен ред на подзаконови нормативни актове, разглеждането и решаването на сигналите и 
предложенията на гражданите и организациите се извършва в съответствие с изискванията от 
„Административно процесуален кодекс”. 
 


