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ХАРТА НА КЛИЕНТА
Община Смолян е административно -  териториална единица за 

осъществяване на местното самоуправление и местната политика в областта на 
общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и 
такси, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в 
нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните 
дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното 
използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, 
исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.

В Общинска администрация Смолян е внедрена и функционира Интегрирана 
система за управление съгласно изискванията на международните стандарти ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005.

Политиката по управление на Община Смолян е насочена към повишаване 
ефективността на процесите на управление с цел създаване на условия за постигане 
на икономически и социален растеж, съобразно потребностите и очакванията на 
заинтересованите страни.

Главната цел е превръщане на Общинска администрация -  Смолян в 
модерна администрация, способна да отговори на очакванията на обществото чрез 
предоставяне на компетентно, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите и 
юридическите лица.

Административното обслужване, осъществявано от Общинска администрация 
-  Смолян, се основава на следните принципи:

> Равнопоставеност и коректно отношение, независимо от раса, пол, възраст, 
религия, политически убеждения или други фактори, които нямат отношение 
към безпристрастното изпълнение на функциите на Общината. Личните 
интереси по никакъв начин не трябва да противоречат на служебните 
задължения.
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> Открито общуване и предоставяне на пълна информация при спазване на 
законите на страната и вътрешните нормативни документи на Община Смолян;

> Осигуряване на обратна връзка за удовлетвореност на клиента, което да е база за 
оценка и предприемане на коригиращи действия за подобряване на услугите;

> Организиране и насърчаване въвеждането на различни канали за достъп до 
услугите в администрацията;

> Модернизация на административното обслужване с цел насърчаване на 
потреблението на комплексни услуги и подобряване на качеството им;

> Спазване и популяризиране на стандартите за административно обслужване и 
публикуване резултатите от дейността.
Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на 

клиента.

Основните цели, които си поставяме, са:
> да подобрим достъпа до публични услуги, като подробно Ви информираме за 

Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответния вид услуга;
> открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и 

отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно 
предоставяните от администрацията услуги и сроковете за тяхното изпълнение и 
улесняване и насърчаване достъпа до услуги чрез различни канали;

> партньорство с други организации за предоставяне на усъвършенствани 
комплексни услуги, съобразени с изискванията на потребителите.

> постигане на високо качество на предоставяните публични услуги, като намалим 
личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и 
желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

> извършване в минимално кратък срок на услугите без да се допускат субективни 
грешки от служителите или умишлени неточности в данните;

> внедряване на информационни и управленски технологии, осигуряващи нов 
подход в административното обслужване и ефективен оперативен контрол върху 
изпълнението на решенията и на задачите, свързани с предоставяне на 
административни услуги, в т.ч. и електронни;

> създаване на по-оптимална антикорупционна среда чрез отделяне на 
административното обслужване на гражданите от оперативната и управленска 
дейност на общинската администрация чрез Центъра за информация и услуги на 
гражданите и отдел „Местни данъци и такси”. Пресичането на прекия контакт 
между искащия услугата и извършващия услугата на експертно ниво ще повиши 
ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване 
на корупционния риск;

> 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;



> подобряване на координацията между звената в рамките на административната 
структура;

> да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги;
> да Ви предоставяме необходимата информация при спазване на Закона за достъп 

до обществената информация;
> да спазваме стриктно Закона за защита на личните данни.
> постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на предоставяните от нас 

административни и електронни услуги.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:
> да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки 

от Вас;
> да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;
> да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за Вашия проблем;
> да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез 

различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите 
потребности;

> да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на 
обслужване;

> да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби;
> да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте 

Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на 
административното обслужване;

> да Ви информираме относно възможностите за обжалване, с оглед защита на 
Вашите права и интереси;

> да извършим проверка при оплаквания от качеството на административното 
обслужване, както и да Ви информираме за резултатите от нея;

> да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;
> да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от 

наша страна при обслужването Ви.

В замяна, очакваме от Вас:
> 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;
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> да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да 
подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:
> като ни посетите или ни пишете на адреса на общината -  4700 гр. Смолян, 

бул. “България” № 12 или на факс: 0301/62 426;
> като ни пишете на електронен адреса на общината - e-mail: 

obshtina_smolyan@abv.bg или отправите запитване на сайта на общината: 
www.smolyan.bg;

> може да използвате и следните телефони в Центъра за информация и услуги на 
гражданите:

> » 67 619 — Приемна -  деловодство;
> » 67 621 — Приемна -  ГРАО;
> » 67 616 — Приемна -УТ;
> » 67 629 и 62 366 -  Отдел „Местни данъци и такси”;
> информация можете да получавате непрекъснато всеки работен ден

> подробности за извършваните от нас административни и електронни услуги, 
можете да намерите по всяко време чрез Интернет на адрес: www.smolyan.bg.

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и 
коментари като:

> изпратите Вашето писмо по обикновената или електронната пощата, както и на 
факс: 0301/6 24 26;

> като посетите администрацията;
> като отразите в Е-система за обратна връзка за измерване на удовлетвореността 

на гражданите и бизнеса от качеството на предоставяните услуги, чрез 
монтираните устройства в Центъра за информация и услуги на гражданите и в 
отдел „Местни данъци и такси”. Системата автоматично ще генерира, анализира 
и визуализира резултатите, които ще се публикуват на сайта на Община Смолян 
(www.smolyan.bg).
Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и 

лесно достъпна -  изпратете Вашата жалба срещу незаконни или неправилни, или 
пораждащи съмнения за корупция действия или бездействия на служителите от 
администрацията до Кмета на общината или чрез пощенската кутия на входа на 
общината.

Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 14 работни дни от 
получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. 
Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате 
пълен отговор от нас.

л о  оо 1 0  ооот 08. до 18. часа
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Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както 
и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години!

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и 
оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да 
предприемем необходимите действия за подобряване качеството на 
предоставяните услуги.

За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще 
огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите 
предложения.

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги 
ние се ръководим от Конституцията на Република България, законовите и 
подзаконовите актове на страната, както и нормативните актове, приети от Общински 
съвет -  Смолян, с които се уреждат обществените отношения от местно значение.

За постигането на добри резултати очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с 
нормативните актове задължения. От своя страна ние се ангажираме да съблюдаваме 
Вашите права.

Административните услуги, които извършвала, срока за изпълнението им, 
необходимите документи и цени, са утвърдени от Общинския съвет -  Смолян в 
Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на 
услуги в Община Смолян.

С видовете административни услуги, извършвани от специализираните приемни 
на Центъра за информация и услуги на гражданите, може да се запознаете и чрез 
предоставените брошури -  систематизирани тематично по типа на услугите и за всеки 
вид услуга, на информационни табла са поставени образци на формуляри.

Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от 
служителите за отстраняване на непълноти и неточности по представената от 
Вас документация, не се включва в срока, определен в стандартите за извършване 
на съответната административна услуга.

ХАРТАТА НА КЛИЕНТА е приета от Екипа по качество с Решение № 7 от 
18.04.2007 г. и утвърдена от Кмета на Община Смолян, допълнена и изменена с
Решение № ..й9........от .. 2014 г. на Екипа по качество и утвърдена от
Кмета на Община Смолян.

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.
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