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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

В Хартата на клиента са заложени съвременни и по-високи стандарти  за подобряване 

на административното обслужване в Община  Неделино. 

Основната цел на Хартата на клиента е да подобрява достъпа до административни 

услуги и да насърчава повишаване на качеството на обслужването.                                    

Хартата сама по себе си не е юридически документ и не създава юридически права, но 

тя помага потребителите да разбират и защитават правата си по-добре и да изискват по-

добро обслужване.                                                                                                                                  

Хартата на клиента подпомага също и работата на  служителите от администрацията, 

чрез по-ясното дефиниране на качеството на предоставяните от нея услуги. 

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество 

на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за 

административното обслужване. 

 

Стандарти за административно обслужване: 

 

СТАНДАРТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 

Лесен достъп и 

удобства в центъра 

за 

административно 

обслужване  

1. Центърът за административно информационно обслужване се намира на 

партерния етаж в сградата на община Неделино. 

2. Безплатни паркоместа  

3. Работно време на центъра за административно обслужване – от 08:00 до 

12:00 и от 13:00 до 17:00ч.  

4. Указателни табели за бързо и лесно ориентиране  

- Работно време 

- Гишета за заявяване и  получаване  на документи 

- Информация за услугите 

5. За клиентите със специфични потребности има осигурено пространство в 

салоните за придвижване на детски колички, инвалидни колички и други 

помощни средства.  

6. Удобства в центъра за административно обслужване 

- Столове, ниска маса с мека мебел 

7. Възможност за ползване на тоалетна 

8. Свободен достъп до интернет                                                                        

Отношение 1. Ние се ангажираме да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към 

всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Община 

Неделино 

2. Ние се ангажираме да изслушаме Вашите молби и сигнали. 

3. Ние се ангажираме да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите 
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проблеми. 

4. Ние се ангажираме, при наличие на нормативни препятствия да търсим 

алтернативно решение на всеки Ваш проблем, свързан с предоставяните от 

Община Неделино административни услуги. 

5. Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност относно всички 

запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, 

предоставяни от Община Неделино 

6. Ние се ангажираме да се отнасяме с професионализъм, като не проявяваме 

субективно отношение и спазваме принципите за равнопоставеност. 

Информация 1. Ние се ангажираме да Ви предоставяме необходимата информация за 

предлаганите от Община Неделино административни услуги в пълен обем и 

по достъпен за Вас начин. 

2. Ако Вашите въпроси не са от компетентността на Община Неделино, ние се 

ангажираме да Ви насочим към съответното звено или институция, които 

могат да Ви отговорят. 

3. Всеки може да получи информация относно предоставяните от община 

Неделино  услуги от: 

• Страницата на Община Неделино в интернет: www.nedelino.bg. 

• Информационните табла: във фоайето на общината; 

4. Времето за изчакване за обслужване при посещение на място в служебното 

помещение, в което се осъществява административно обслужване е не 

повече от 20 минути.  

 

5. Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за 

допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте 

отбелязали в: 

• писмен сигнал, подаден в кутията  при  входа на Общинска администрация 

гр. Неделино. 

 

Равнопоставеност Ние се ангажираме да предоставим еднакъв достъп до услугите ни и 

равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, 

независимо от социално положение, образование, пол, възраст,етническа 

принадлежност или религиозни убеждения. 

Прозрачност 1. Ние се ангажираме да осигуряваме прозрачна процедура за приемане, 

обработване и докладване на молби, предложения, сигнали и жалби на 

граждани. 

2. Ние се ангажираме да предоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна 

информация, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на 

гражданите, търсещи административна услуга. 

3. Вие винаги ще бъдете уведомявани за името на служителя, с когото 

разговаряте по телефона .В  Центъра за административно информационно 

обслужване всеки служител , който осъществява административно 

http://www.nedelino.bg/
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обслужване ще се идентифицира с ясно видим отличителен знак или друг 

материален носител с четивни данни за собствено и фамилно име, длъжност 

и администрация, към която принадлежи. 

4. Ние се ангажираме да Ви информираме за всеки възможен вариант за 

решаването на Вашия проблем,като Ви запознаем подробно с предимствата 

и недостатъците на всеки вариант. 

5. Ние се ангажираме да извършим проверка, при оплаквания относно 

извършването на административни услуги,както и да Ви информираме за 

резултатите от нея. 

6. Ние се задължаваме да спазваме правилата за учтива комуникация с Вас. 

Спазване на 

сроковете 

1. Ние се ангажираме да Ви дадем отговор на запитвания в срок: 

• До 5 работни дни, ако запитванията са постъпили по пощата или по 

електронната поща 

• Веднага, или не по-късно от 15 минути, ако запитванията са устни, 

постъпили са на място, по телефон или чрез друг осигурен от 

администрацията онлайн комуникационен канал. 

2. Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в 

законоопределените срокове. 

3. Бързо обслужване в рамките на 15 минути: 

• Ще приемем Вашите документи 

• Ще Ви предоставим готовите документи 

• Ако е необходимо, ще извършим и консултация с експерт по 

услугата 

4. В ЦАИО няма да Ви се наложи за една услуга: 

• Да посещавате повече от едно гише 

• Да посещавате два пъти едно и също гише  

Обратна връзка и 

комуникация при 

проблем във връзка 

с 

административното 

обслужване 

1. Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, 

коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате: 

• Пощенски  адрес:  гр. Неделино - 4990, ул. "Ал.Стамболийски" №104 

• Електронен адрес: oba_nedelino@abv.bg  

• Интернет-страницата на Община Неделино - http://www.nedelino.bg/ 

• кутията при входа на сградата на Общинска администрация 

Неделино; 

• може да използвате и телефоните на общината чрез централата – 

03072/92-92 

• информация може да получавате всеки работен ден от 08:00 часа до 

17:00 часа 

• подробности за извършваните от нас административни услуги, 

необходимите документи и дължимите такси можете да видите на таблата 

в центъра за административно информационно обслужване, както и да 

намерите по всяко време чрез интернет на адрес : http://www.nedelino.bg/ 

mailto:oba_nedelino@abv.bg
http://www.harmanli.bg/
http://www.nedelino.bg/
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Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от 

закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общински 

съвет Неделино . С тях можете да се запознаете в Интернет – страницата на общината 

или да получите на хартиен носител от ЦАИО срещу съответната такса. 

Внимателното и любезно обслужване е приоритет в нашата работа.                                                        

 

 

• Приемен ден  на Кмета на Община Неделино. 

2. Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, 

похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те 

са в компетенциите на Община Неделино 

3. Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена 

форма молба и/или жалба от Вас по повод лошо администриране в 14-

дневен срок от получаването/освен в случаите, когато е необходимо 

извършването на проверка/. 

По жалба срещу незаконни или неправилни или пораждащи съмнение за 

корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще 

се извърши проверка и ще отговорим в посочения срок, писмено ще 

уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни 

действия, както и за окончателния срок за отговор. 

 

4. Важно е да се знае: 

• анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, 

когато поставения 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 защитата на лични данни и класифицираната 

информация; 

Отговорност 1. Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на 

потребителите на административни услуги от нашата дейност и да 

предприемаме необходимите действия за повишаването й. 

2. Ние се ангажираме да извършваме административните услуги 

съобразно законите и да носим отговорност за качественото и 

срочното им изпълнение.   
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Допълнителна информация за Хартата: 

Тази Харта е утвърдена от Кмета на Община Неделино със Заповед № 199 от 

12.05.2020г. и е публикувана на интернет страницата на общината – www.nedelino.bg.                                

Хартата на клиента можете да намерите в ЦАИО на партерния етаж на Общинската 

администрация - Неделино.  

Тя ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени 

изменения и допълнения в дейността на общината и в отговор на изискванията на 

клиентите ни. 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. 

 

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение 

при комуникацията с нас! 

http://www.nedelino.bg/

