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ХАРТА НА КЛИЕНТА 

 

НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   

 

Хартата на клиента на Община Братя Даскалови залага съвременни и по-високи 

стандарти за качествено административно обслужване, което е водещ принцип в нашата 

дейност.  

Мисията на Общинската администрация е да обслужва обществения интерес 

ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с 

минимален разход на финансови и човешки ресурси. 

Община Братя Даскалови притежава сертификат по ISO 9001:2015, с обхват на 

сертификация „Административно, правно и информационно обслужване на граждани и 

юридически лица". 

Тази Харта не е нормативен документ, но е документ, с който служителите от 

Общинска администрация Братя Даскалови се задължаваме да изпълним поетите към Вас 

ангажименти, за да бъде диалогът позитивен, доверието – взаимно и сътрудничеството в 

съвместната ни работа – ползотворно. Нейното предназначение е да помогнем на Вас – 

потребителите на услуги, какво можете да очаквате от нашата администрация, как можете 

да го получите, какви са Вашите права на клиенти и как можете да ги защитите. 

Проучвайки Вашите мнения и препоръки, да заложим съвременни и по-високи стандарти 

на административно обслужване, за да отговорим адекватно на потребностите Ви. 

Общинска администрация Братя Даскалови поема ангажимента Хартата на 

клиента да бъде реално действащ документ, който периодично ще се преразглежда и 

актуализира, съобразно настъпилите промени в дейността ни и в отговор на Вашите 

изисквания. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

При осъществяване на своята дейност Общинска администрация Братя Даскалови 

се ръководи от принципите на законност, съразмерност, истинност, равенство, 

самостоятелност и безпристрастност, бързина и професионална икономия, достъпност, 

публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, 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; 
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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. 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

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. 

 Да организираме и насърчаваме въвеждането на различни канали за достъп до услугите в 

администрацията. 

 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 в процеса на 

разработване и вземане на решения посредством механизма на "обратната връзка " – 

мнения, препоръки, оплаквания и т.н. 

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

процедури и правила.  

 Да повишим качеството на административното обслужване в Община Братя Даскалови. 

 

IV. СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Стандартите за административно обслужване са ангажиментите, които ние, 

служителите в Община Братя Даскалови, поемаме и се задължаваме да съблюдаваме и 

изпълняваме в ежедневната си работа с Вас – потребителите на административни услуги. 

За постигането на целите на административното обслужване, определени с 

настоящата Харта, се задължаваме да спазваме следните стандарти: 

1. Административното обслужване се заявява в сградата на Общинска администрация в с. 

Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55-57 – съответно в Центъра за административно 

обслужване (ЦАО) и в залата за обслужване на гражданите от структурно звено „Местни 

данъци и такси” към дирекция „Финансово-счетоводна дейност, правно и информационно 

обслужване, приходи от данъци”.  

2. В непосредствена близост до ЦАО има осигурен паркинг за леки автомобили и подход за 

хора с увреждания.  Мястото е обозначено със съответния знак и е разположено до 

достъпния вход на сградата. Административно обслужване се заявява и в сградите на 

кметствата в отделните населени места на територията на общината. 

3. Местата, определени за административно обслужване, работят всеки работен ден от 8:00 

часа до 16:45 часа. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на 

административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното 

продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически 

часа след обявеното работно време. 



           

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

4. Служителите изпълняват административното обслужване на принципа „едно гише” чрез 

използване на всички форми  за достъп – на място, по пощата, по електронна поща, 

телефон, Интернет, електронни документи, подписани с универсален електронен подпис. 

 

5. Желаната от Вас информация или консултация можете да получите по следните 

начини: 

5.1. На място, в Центъра за административно обслужване; 

5.2. На телефон – 04134 2266; 

5.3. На интернет страницата на общината – www.bratia-daskalovi.com; 

5.4. Чрез интернет – kmet@bratia-daskalovi.com  на посочен от Вас Е-адрес.   

 

6. Вие можете да подадете заявление за желаната от Вас услуга по следните начини: 

 

6.1. На място в указаните по-горе места за административно обслужване, чрез подаване 

на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на 

административни услуги са на разположение в „Центъра за административно 

обслужване", в офиса на структурно звено „Местни данъци и такси" и на интернет адрес: 

– www.bratia-daskalovi.com с  възможност за изтегляне. 

           Устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител на ЦАО, който писмено ще 

отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се 

подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, след което се 

регистрират по общия ред, съгласно законовите изисквания. 

6.2. По електронен път чрез интернет страницата на Община Братя Даскалови; 

6.3. По пощата или по друг технически възможен начин.  

            Община Братя Даскалови приема устни и писмени искания в рамките на работното 

си време. Датата на започване на производството по извършване на административната 

услуга е датата на постъпване на искането в Общината. Исканията, подадени по пощата, 

по електронна поща или по друг технически възможен начин преди изтичане на даден 

срок, макар и извън работното време на Община Братя Даскалови, се смятат подадени в 

срок. За исканията, подадени в извън работно време, сроковете за вземане на решение от 

административния орган започват да се броят от следващия работен ден. 

             Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали изхожда от 

посочения в него гражданин или организация, служител от Общинска администрация ще 

изиска неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен 

срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява. 

Ако искането не удовлетворява останалите изисквания на закона (не е придружено от 

всички законово изискуеми документи, необходими за предоставяне на услугата), 

заявителят се уведомява от длъжностно лице от администрацията на Общината, да 

отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това, с указание, че при 

неотстраняването им   преписката (производството) ще бъде  прекратено и заявителят на 

услугата губи платената от него такса или цена на услуга.  Срокът  за издаване на 

индивидуалния административен акт  започва да тече от датата на отстраняване на 

нередовностите. 

              Община Братя Даскалови изпълнява административните услуги в нормативно 

определените срокове с възможност за осигуряване на "бързи" и "експресни" услуги, 

посочени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Братя Даскалови. 

Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от клиентите, се извършва 

съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

http://www.bratia-daskalovi.com/
mailto:kmet@bratia-daskalovi.com
http://www.bratia-daskalovi.com/
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услуги на територията на Община Братя Даскалови, приета от Общинския съвет – в брой, 

по банков път, чрез ПОС терминал или Е-pay. 

  

7. Документът, издаден от общинската администрация в резултат от заявената от Вас 

услуга, можете да получите по следните начини: 

7.1. На място в „Центъра за административно обслужване”, в структурно звено „Местни 

данъци и такси” на Община Братя Даскалови и в кметствата на територията на общината. 

7.2. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният 

административен акт се изпраща: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка 

за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от 

заявителя при доставяне на пратката; 

 с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за 

пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската 

услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания 

пощенски оператор при подаване на пратката; 

 по друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя. 

 

8. Подаването на сигнали и предложения до администрацията се извършва посредством 

формуляр, подаден чрез кутията за "Предложения и сигнали"; 

         На електронната поща на общината, Вие имате възможност да задавате въпроси и 

отправяте препоръки. Писмата от тази поща се проверяват ежедневно от директора на 

дирекция ФСДПИОПД. Въпросите се пренасочват към отговорните лица за отговор, а 

отзивите и препоръките към Кмета на Общината. 

 

За да удовлетвори високите изисквания на гражданите, като потребители на 

качествени административни услуги, ръководството на Община Братя Даскалови 

декларира, че се ангажира с: 

 подобряване на административното обслужване; 

 повишаване квалификацията на своите служители; 

 изпълнение на посочените стандарти. 

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и 

оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме 

необходимите действия за подобряване качеството на административното обслужване. 

 Община Братя Даскалови проучва и измерва удовлетвореността на потребителите 

веднъж годишно. 

В резултат на получената, анализирана и консултирана информация от обратната 

връзка и от измерването на удовлетвореността на потребителите, се предприемат 

действия за подобряване на административното обслужване. Потребителите, 

неправителствените организации на гражданите и бизнеса и обществеността се 

уведомяват за предприетите действия и за резултатите от тях посредством Годишен 

доклад за оценка на удовлетвореността, който се изготвя до 1 април на следващата 

година и се публикува на интернет страницата на Общината. 
 

Ангажираме се, Общинска администрация да изпълнява поетите задължения в 

процеса на предоставяне на административни услуги и спазване на стандартите за 

обслужване. 

В отговор на Вашите очаквания към нас за: 

 Бърз и ефективен достъп до услуги; 

 Отзивчиво и коректно отношение към Вас като потребители на административни услуги; 
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 Намаляване на разходите на средства и време, необходими за получаване на 

административните услуги 

служителите на Общинска администрация Братя Даскалови се ангажират да предоставят 

законосъобразно, вежливо, отговорно и качествено административно обслужване, 
при равен достъп до услугите на всеки гражданин, независимо от неговото социално 

положение, образование, възраст, пол, етнически или религиозни убеждения. 

Ние Ви обслужваме в условията на пълна конфиденциалност, като гарантираме 

защита на личните Ви данни при спазване на Закона за защита на личните данни и 

Регламент (ЕС) 2016/679 . 

 

Очакваме от Вас: 

 Коректно отношение и уважение към нашите служители; 

 Да ни предоставяте пълна и точна информация в необходимия срок, като така ще ни 

подпомогнете за своевременното извършване на желаната от Вас услуга; 

 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. 

 
 

Настоящата Харта е утвърдена със заповед на кмета на Общината № РД-

138/17.03.2020 г. и подлежи на актуализация веднъж годишно. 
 


