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Предназначението на Хартата е гражданите от Община Хисаря да се 
запознаят с функциите, които изпълнява Кметът на Общината; с видовете услуги, 
които се извършват от Общинска администрация; основните права, които 
различните закони им предоставят, без да се претендира за изчерпателност; пътя, 
по който могат да се защитят тези права; както и залагането на съвременни по-
високи стандарти в административното обслужване. 

С тази Харта искаме да Ви запознаем с услугите, които Общинска 
администрация Хисаря предоставя на потребителите. Искаме да Ви информираме 
за нивото на обслужване, на което може да се разчита от страна на нашите 
служители. Да споделим какво очакваме от Вас и какво следва да предприемете 
ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от обслужването. 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в Община Хисаря. 
Той провежда регионалната политика в съответствие с националните и местните 
интереси. В тази дейност Кметът на Общината се подпомага от Заместник-кмет и 
общинска администрация. 

Кметът на Общината: 

 Ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината; 
 Насочва и координира дейността на специализираните и изпълнителни 

органи; 
 Отговаря за опазването на обществения ред; 
 Организира изпълнението на общинския бюджет;  
 Организира изпълнението на дългосрочните програми; 
 Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита 

пред него за това; 
 Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от 

актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет; 
 Възлага изпълнението на своите функции на Кметовете на кметства и 

кметски наместници, координира и осъществява контрол за 
целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение; 

 Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и 
движенията, както и с други органи на местното самоуправление в 
страната; 

 Осъществява международни контакти на общинско ниво; 
 Организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия 

и аварии; 
 Възлага или разрешава изработването на Устройствени планове и техни 

изменения на територията на Общината или за части от нея и одобрява 
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определени Устройствени планове при условията и по реда на Закона за 
устройство на територията, както и организира изпълнението им; 

 Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние; 
 Представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда. 

Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и 
Специализирана администрация, които се ръководят от Заместник кмет, 
Секретар и Началник на отдели. 

 

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 Общинска администрация гр. Хисаря е орган на изпълнителната власт и 
провежда държавната политика на територията на Общината. Тя осъществява 
своята дейност при спазване на следните принципи: 

 Законност; 
 Откритост и достъпност; 
 Отговорност и отчетност; 
 Ефективност и ефикасност; 
 Субординация и координация; 
 Предвидимост. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ С ХАРТАТА НА КЛИЕНТА 

 Да подобрим 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 услугите 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; 

 Да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги. 
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ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЕМА СЛЕДНИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 Да работи професионално, с уважение и отговорност към всеки 
потребител; 

 Да предоставя своевременно лесноразбираема, пълна и точна информация 
чрез различни комуникационни средства, удовлетворяващи потребностите 
на клиента; 

 Административните услуги да се предоставят съобразно установените с 
норматичните актове на Общината стандарти; 

 Да осигури бързо, икономично по време и с необходимото удобство за 
гражданите обслужване; 

 Да осигури гаранции, че гражданите няма да бъдат преследвани и 
дискриминирани за подадени сигнали, свързани с неудовлетвореност от 
административното обслужване. 

 

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА СЕ ОЧАКВА 

 Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват и не 
проявяват агресивно поведение; 

 Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на 
съответната услуга; 

 Да бъдат внимателни и търпеливи към останалите клиенти; 
 Да спазват предварително обявеното приемно време на 

административните звена; 
 Да правят предложения за подобряване качеството на административното 

обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали; 
 Да изразяват неудовлетвореността си от качеството на извършената услуга 

– устно или писмено до Кмета на Общината или населеното място. 

 

КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ 

1. Всеки потребител може да използва различни канали за достъп до 
информация и услуги в зависимост от потребностите си: 

 “Общински център за информация и услуги на гражданите” 
/ОЦУИГ/ - ул. "Генерал Гурко" № 14 с работно време от понеделник 
до петък от 08,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа 

2. Интернет страницата на Общината - www.hisar.bg, където потребителите 
могат да намерят информация за административните услуги, структурата 
на общинската администрация, телефони за връзка, електронни адреси, 
актуални новини, обяви и др. електронни услуги; 

http://www.hisar.bg/
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3. Кутия на сградата на Общинска администрация Хисаря за писмени писмени 
сигнали, жалби, похвали, анкети. 

4. Информационните табла в сградата на Общинска администрация Хисаря. 
5. Телефони на Община Хисаря: 0337/ 6 21 80, 0337/ 6 20 34, 0337/6 24 15, 

0337/6 26 31 
6. Електронна поща: obhisar@hisar.bg ,  obshtina@hisar.bg 
7. Приемни дни:  

 Кмет на община Хисаря – понеделник от 13:30 часа до 16:00 часа 
 Секретар на община Хисаря – понеделник от 13:30 часа до 16:30 часа 
 Заместник-кмет на община Хисаря – вторник от 13:30 часа до 16:00 

часа 
8. Кореспонденция на адрес: гр. Хисаря 4180, Общинска администрация 

Хисаря,  ул. “Генерал Гурко” № 14 

Община Хисаря се ангажира да се запознае и вземе под внимание всяко 
предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, 
което е получено чрез каналите за достъп. 

 

СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕ 

 За всяка от административните услуги, предоставяни от Общинска 
администрация Хисаря има определени срокове, описани в списъците за 
административни услуги, които всеки потребител може да намери в ОЦУИГ 
и на интернет страницата на Общината. 

 В определените срокове се ангажираме да бъде осъществена исканата 
административна услуга. 

 В случай, че срокът се налага да бъде удължен, потребителят ще бъде 
уведомен за причините, които налагат удължението на срока и крайния 
срок, в който ще му бъде предоставен отговор. 

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 

 Анкетна карта за изразяване на мнение, становище, оценка от страна на 
потребителите по отношение на качеството на административните услуги 
и тяхното предоставяне; 

 Анкетна карта за изразяване на мнение, становище по актуални въпроси и 
и проблеми в община Хисаря; 

 Предложения, сигнали, жалби, похвали и други, получени чрез различните 
канали за достъп, описани по-горе; 

 Общинска администрация Хисаря се ангажира да се запознае и анализира 
получените поканалите за достъп предложения, сигнали, жалби и т.н. и 

mailto:obhisar@hisar.bg
mailto:obshtina@hisar.bg
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вслучай, че са от компетенциите на Общината да предприеме съответните 
действия; 

 Общинска администрация Хисаря поема ангажимента да предостави 
писмен отговор на всяка подадена в писмена форма сигнал и/или жалба в 
7-дневен срок от получаването й. Изключение в спазването на срока се 
допуска само когато е необходимо извършване на проверка; 

 Общинска администрация Хисаря ще предприеме необходимите мерки по 
измерване удовлетвореността на потребителите на административни 
услуги с цел предприемане на необходимите мерки за повишаването й. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ 

 Анонимни сигнали и жалби няма да бъдат разглеждани от страна на 
Общинска администрация, освен ако поставеният проблем не застрашава 
здравето и сигурността на гражданите; 

 Общинска администрация Хисаря няма право да дава отговор на въпроси, 
свързани със защита на личните данни и класифицираната информация 

 Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на 
запитвания, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат изрази и 
изказвания, уронващи престижа на институцията. 

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Обществената информация по смисъла на чл. 2 от Закона за достъп до 
обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот на 
Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят 
собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. 

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено 
заявление. Заявлението се разглежда от Общинска администрация Хисаря в срок 
от не по-дълъг от 14 дни. След този срок потребителят, подал заявлението ще да 
бъде уведомен писмено за решението за предоставяне на информация или отказ 
за достъп. 

Случай, в които може да бъде отказан достъп до обществена информация 

1. Когато се касае за класифицирана информация; 
2. Когато исканата информация се отнася за държавна или друга защитена 

тайна в случаите, предвидени със закон; 
3. Когато става въпрос за информация, която се предоставя във връзка с 

административното обслужване на гражданите и юридическите лица; 
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4. Когато се отнася до информация, която се съхранява в Националния 
архивен фонд на Република България; 

5. Когато се отнася до лични данни; 
6. Когато изисканата информация представлява търговска тайна, чието 

предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция 
между търговци, освен в случаите на надделяващ обществен интерес; 

7. Когато биват засегнати интересите на трето лице и няма неговото изрично 
писмено съгласие за предоставяне на исканата информация; 

8. Когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през 
предходните 6 месеца. 

Документът  „Вътрешни правила за достъп до обществена информация – Община 
Хисаря”  предоставя подробна информация относно достъпа на гражданите до 
обществена информация и процедурите за това. 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата 
физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или 
обществена идентичност.  

Общинска администрация Хисаря е длъжна и се ангажира да предприеме 
необходимите технически и организационни мерки, за да защити лични данни на 
потребителите от нерегламентирано използване. 

 

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно 
регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от 
Наредби, приети от Общинския съвет  Хисаря. 


