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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. Настоящите вътрешни правила регламентират организацията на дейността по 
приемане и отчитане на сигнали, жалби и препоръки от граждани и юридически лица в 
Община Хисаря. 
Чл. 2. Дейностите по настоящите правила включват: 

- приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица; 
- процедурата за разглеждане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица; 
- водене на регистър за сигнали и жалби на граждани и юридически лица. 

 
 
ІІ. ПРОЦЕДУРА ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ 
СИГНАЛИ И ЖАЛБИ 
 
Чл. 3. Документите (сигнали, жалби, искания и др.) се подават в деловодството на 
Община Хисаря или чрез пощенската кутия, поставена на входа на общинската сграда, на 

ел. адрес obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg,, официалният сайт на Община Хисаря, 

Официалната страница във фейсбук на Община Хисаря. 
 
Чл. 4. Постъпилите документи (сигнали, жалби, искания и др.) се регистрират в 
деловодната програма от служител-деловодител и се предават на Кмета на общината, 
който ги резюлира на Секретаря на Община Хисаря за изпълнение. 
 
Чл. 5. (1) Секретарят на Община Хисаря осъществява предварителен контрол на 
постъпилите документи (сигнали, жалби, искания и др.)  и определя дали предметът на 
документа е от компетентността на Община Хисаря или не. 
(2) При условие, че бъде констатирано, че постъпилият документ (сигнали, жалби, 
искания и др.) не е в правомощията на Община Хисаря, документът се препраща по 
компетентност на съответното ведомство и жалбоподателят писмено се уведомява за 
предприетите действия. 
(3) При условие, че бъде констатирано, че предметът на документа е от компетентността 
на общината, същият се възлага на съответния компетентен отдел (компетентен 
служител) да изготви писмен отговор на постъпилия документ (сигнали, жалби, искания 
и др.). 
 
Чл. 6. Постъпилият документ (сигнали, жалби, искания и др.) се оставя без движение, при 
условие, че същият не е подписан и е анонимен. 
 
 
ІІІ. ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ 
 
Чл. 7. Процедурата за разглеждане на сигнали и жалби стартира с акта на входиране 
на същите в специален регистър в деловодството на Община Хисаря и предаването им 
на Кмета на общината за резолюция. 
 
Чл. 8. (1) Кметът на община Хисаря с резолюция насочва постъпилите документи 
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(сигнали, жалби) към Секретаря на Общината. 
(2) Секретарят на Община Хисаря с резолюция насочва постъпилите документи 
(сигнали, жалби) за обследване и разрешаване по компетентност към съответния 
служител с указан срок за изпълнение. 
 
Чл. 9. При необходимост, Кметът на община Хисаря издава заповед за назначаване на 
комисия за разглеждане на постъпилите жалби/сигнали.  
 
Чл. 10. (1) Състава на комисията се определя за всеки конкретен случай и 
задължително включва председател и членове (най-малко трима души, които са 
служители на Общинска администрация). 
(2) При фактическа или правна сложност могат да се назначат комисии в по-широк 
състав. 
(3) Председателят на комисията носи отговорност за организиране на дейността по 
изпълнение на заповедта на Кмета на община Хисаря. 
 
Чл. 11. (1) Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите събира, обобщава и 
анализира всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата по 
жалбата/сигнала. 
(2) След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол, който се 
подписва от членовете на Комисията, определена със Заповед на Кмета на община 
Хисаря. 
(3) Към констативния протокол се прилага цялата събрана информация в процеса на 
разглеждане на постъпилите документи жалбата/сигнала. 
 
Чл. 12. Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите изготвя доклад за 
извършената работа, който включва решение за разрешаване на проблема, който се 
предава заедно с протоколите и събраните доказателства на Кмета на общината. 
 
Чл. 13. (1) В 7-дневен срок от получаване на доклада, Кметът на общината се произнася с 
мотивирано решение.  
(2) Кметът на общината може да утвърди решението на комисията или, по преценка, да го 
върне за доразглеждане. 
(3) При решение за връщане на доклада за доразглеждане, комисията съставя нов 
констативен протокол  и доклад за извършената работа, съгласно чл. 12, който се предава 
на Кмета на общината за произнасяне на мотивирано решение в срока, указан в ал. 1. 
 
Чл. 14. (1) Жалбоподателят/адресата бива информиран за резултата или хода от/на 
извършените/извършващите се действия по подадената жалба/сигнал в срок от 30 
(тридесет) работни дни. 
(2) Информирането по ал. 1 става писмено с обратна разписка. 
 
 
Чл. 15. Документите по преписките, протоколите и докладите на комисията за 
разглеждане на жалбите и сигналите се архивират в деловодството в общия архив на 
Общината от съответния компетентен служител-деловодител. 
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ІV. РЕГИСТЪР И ИНФОРМАЦИЯ 
 

Чл. 16. (1) Постъпилите в Общинска администрация Хисаря документи, отнасящи се 
до писма, сигнали, жалби, искания и др. се регистрират от служител-деловодството в 
деловодната програма на общината. Регистрираните документи получават отделен 
регистрационен индекс (номер). 
(2) С отделен индекс и регистрационен номер, образуваните преписки по постъпилите 
сигнали, жалби, заявления, искания и др. се завеждат в деловодството в специален 
регистър. 
 
Чл. 17. (1) Секретарят на община подготвя и представя на кмета на общината отчет с 
анализ за постъпилите сигнали/жалби. 
(2) Периодът, за който се отнася анализът по ал. 1 е тримесечие. 
 
 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
1. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от Кмета на 
община Хисаря. 

2. Всички служители на Община Хисаря са длъжни да се запознаят с настоящите правила 
и да ги спазват. 

 


