
 

 

 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА  

 

И СТАНДАРТИ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

В ОБЩИНА ДИМОВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Хартата на клиента на община Димово залага съвременни и по-високи стандарти за 

качествено административно обслужване, което е водещ принцип в нашата дейност. 

Наша основна цел е изграждането на модерна администрация, основана на принципите на 

ефективност, прозрачност и отчетност, в полза на хората, която да улеснява тяхната дейност, да 

направи комуникацията и отношението между отделния гражданин и общинското управление 

действително работещи и адекватни на съвременните европейски изисквания и Вашите високи 

очаквания. 

 

II. ПРИНЦИПИ 

При осъществяване на своята дейност, Общинска администрация – Димово се 

ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, 

ефективност и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност, установени в 

Закона за администрацията и в Административно процесуалния кодекс, както и при 

гарантиране на: 

1. Равен достъп до административните услуги и до информация за административното 

обслужване; 

2. Различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях; 

3. Любезно и отзивчиво отношение; 

4. Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на 

административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите 

при едни и същи обстоятелства; 

5. Надеждна обратна връзка; 

6. Изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по 

предварително разработени и обявени правила; 

7. Качество на предоставяните услуги; 

8. Възможност за предоставяне на комплексни административни услуги. 

 

III. ЦЕЛИ 

Следвайки посочените по - горе принципи, ние сме си поставили следните цели: 

 Да модернизираме административното обслужване с цел насърчаване на 

потреблението на административни услуги и подобряване на качеството им. 

 По достъпен начин да осигуряваме пълна и точна информация за това от къде и 

как можете да получите съответните административни услуги. 

  Да организираме комплексно административно обслужване при предоставяне на 

административните услуги. 

 Да осигурим участието на потребителите на административни услуги посредством 

механизма на “обратната връзка” - мнения, препоръки, оплаквания и т.н в процеса на 

разработване и вземане на решения. 

 Да изградим ефективна и ефикасна организация чрез създаване на ясни и прозрачни 

процедури и правила. 

 Да повишим качеството на административното обслужване в община Димово 

 

 



 

IV. СТАНДАРТИ 

1. В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, по 

възможност се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни 

жени и хора с увреждания. 

2. Всеки служител се идентифицира чрез собствено и фамилно име при водене на 

телефонни разговори.  

3. Всеки служител спазва правила за комуникация с потребителите. 

4. Информацията, предоставяна на място, по телефона и по електронен път е идентична 

по съдържание 

5. Срокът за обработване и отговор на запитвания, които информират и консултират 

потребителите по въпроси от общ характер, е: 

- до 5 работни дни, ако запитванията са постъпили по пощата или по електронната поща 

- веднага, или не по-късно от 20 минути, ако запитванията са устни, постъпили на място 

или по телефон. 

6. Намаляване на броя посещения на гише при осъществяване на административно 

обслужване: 

- за приемане на едно заявление/искане потребителят посещава еднократно не повече от 

две места (гишета); 

- за получаване на резултата по едно заявление/искане потребителят посещава еднократно 

не повече от едно място (гише). 

7. Образците и формулярите, които се използват за заявяване на административно 

обслужване, са опростени и лесни за попълване. 

 

V. КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ: 

Всеки от Вас може да използва различни канали за достъп до информация и услуги в 

зависимост от потребностите си: 

 Център за административно обслужване /ЦАО/ - ул. "Георги Димитров" № 137 с работно 

време от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 ч. без прекъсване; 

 Интернет страница на Общината - www.dimovo.bg , където ще намерите пълна 

информация за административните услуги, структурата на общинската администрация, 

телефони за връзка, електронни адреси, актуални новини, обяви и др.; 

 Информационно табло  в ЦАО на Общината; 

 Кутия в Центъра за административно обслужване за писмени сигнали, коментари, 

похвали, оплаквания, предложения и жалби; 

 Телефони на Общинска администрация - Димово - централа 09341 / 22-60; Факс -

094/601272; 

 Записване за приемен ден на КМЕТ - четвъртък 12:00 ч. – 14:00 ч.; 

 Приемни дни на заместник-кметове: 

 "Икономика и стопанско управление" - сряда от 13:00 ч. – 17:00 ч.; 

http://www.dimovo.bg/


 "Социални и хуманитарни дейности" - сряда от 13:00 ч. – 17:00 ч.; 

 Електронна поща- obstina_dimovo@abv.bg           

 Поща - на адрес: Община Димово, ул. Георги Димитров № 137 

 В открита и предразполагаща обстановка Вие, клиенти ще получавате дължимото 

внимание и уважение в получаването на административно обслужване. 

Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за допълнение 

и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали чрез каналите за 

достъп. 

VI. СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕ: 

 Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата или електронната поща, е до 5 

дни. 

 Когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - 

до 14 дни. 

 По искане за издаване на индивидуален административен акт - срокът е съгласно чл. 57 

от АПК. 

 По искане за извършване на административна услуга, която не е свързана с издаване на 

индивидуален административен акт - до 30 дни. 

 При искане за достъп до обществена информация - до 14 дни. 

 Предложенията и сигналите, които  не са от компетентността на кмета на общината, се 

препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им до съответните компетентни 

органи, с изключение на случаите в които се установи, че проблемът вече е поставен и 

пред тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала. 

 Решение по предложение или сигнал на гражданите и организациите се взема най-късно 

2 месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. При 

сложни въпроси, срокът за вземане на решение по направено предложение може да се 

удължи до 6 месеца, за което се съобщава на подателя. Когато особено важни причини 

налагат, срокът за вземане на решение по подаден сигнал може да бъде продължен, но с 

не повече от един месец, за което се уведомява подателят. 

 Решенията по направените предложения и подадените сигнали не подлежат на 

обжалване. 

 Решението по подаден сигнал се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. 

По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде 

продължен, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят. 

 Ако в предвидения срок не получите отговор от общинска администрация, попадате в 

случаите на т. н. "мълчалив отказ". Това е ситуацията, при която липсата на отговор се 

приравнява на изричен отказ, който може да се обжалва от Вас пред Административния 

съд. 

 Ние се ангажираме да Ви предоставим необходимата информация още при първия 

установен контакт с нас; 

 Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в 

законоопределените срокове; 

 Ще Ви уведомяваме, когато срокът се налага да бъде удължен, за причините и крайния 

срок, в който ще получите отговор. 

VII. МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ КЛИЕНТА: 



 Анкетна карта за изразяване становище на гражданите по качеството на 

административните услуги; 

 Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, 

сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате вече споменатите 

различни канали за достъп; 

 Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и 

оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на 

Община Димово; 

 Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма сигнал 

и/или жалба от Вас по повод лошо администриране. 

От Вас клиенти ще очакваме: 

 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 предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на 

съответната услуга; 

 Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим 

качеството на услугите, които Ви предоставяме. 

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. 

 

VIII. ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ: 

 Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният 

проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите; 

 Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, 

жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни 

изказвания, уронващи престижа на институцията; 

 Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита 

на личните данни и класифицираната информация. 

Ние работим в услуга на гражданите и гостите на община Димово. Добросъвестното 

изпълнение на служебните ни задължения говори за висококачествена администрация и 

доволно общество. 

Условията на бързоразвиващата се администрация налагат общинската администрация да 

реагира адекватно с минимизиране на рисковете. 

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от 

закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общинския съвет - 

Димово. 

Периодично Хартата на клиента ще се актуализира, за да бъде в съответствие с 

настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на 

потребителите ни. 

  

Хартата е утвърдена със заповед на Кмета на Община Димово № РД-02-122 от 

25.02.2020 г. 


