
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ         

 

 

  Чл.1 Вътрешните правила за организация на административното обслужване са 

изработени на основание чл.5а от Закона за администрацията и във връзка с чл.1, ал.2  

от Наредбата за административното обслужване при спазване принципите, установени 

в Административно процесуалния кодекс /АПК/ и Наредбата за определяне и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Ботевград.   

 Чл.2 Вътрешните правила за организация на административното обслужване в 

Община Ботевград служат за регулиране на взаимодействието на звената при 

осъществяване на административното обслужване и последователността на 

извършваните от тях и в тях действия. 

 Чл.3./1/ Административно обслужване е всяка дейност по извършване на 

административни услуги от структурните звена на община Ботевград. 

 /2/Основните цели, към които е ориентирано административното обслужване в 

общинска администрация са: 

- Своевременно и качествено обслужване на гражданите; 

- Внимателно отношение на служителите към гражданите; 

- Подобряване на отношението на служителите към собствената работа; 

- Приложение на концепциите за съвременно управление и стремеж към повишаване на 

административния капацитет и качеството на услугите; 

- Постигане на ангажираност на персонала; 

- Подобряване и повишаване на управленската култура в цялата организация; 

- Развитие на комуникационните канали и подобряване на комуникацията в общината; 

- Определяне на ключовите процеси в работата на общината и формиране на по-ясна 

представа за това, какво се прави, какво не трябва да се прави, как трябва да се прави и 

какво трябва да се постигне; 

- Реализиране на приоритетите за развитие на общината; 

- Формиране и поддържане на организационна култура;  

 /3/Административни  услуги са услугите, които общината предоставя на физически и 

юридически лица по тяхна заявка и проявен интерес.  



 Административна услуга е : 

 -Издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с 

правно значение. 

 - Издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича 

съществуването на права или задължения.  

 - Извършване на други административни действия, които представляват законен 

интерес за физическо или юридическо лице. 

 - Консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, 

относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт 

или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга 

административна услуга.  

 - Експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, 

когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на 

администрацията на държавен орган или от овластена организация. 

 

 

 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл.4 Основните принципи на организация на административния процес в общината са: 

Законност – при предоставяне на административните услуги длъжностните лица 

следва да действат в съответствие със закона. 

Откритост и достъпност – администрацията е длъжна да осигури откритост, 

достоверност и пълнота на информацията. 

Отговорност и отчетност- при вземането на решения общинската администрация носи 

отговорност за качеството и срочното изпълнение на своите задължения и е длъжна 

периодично да отчита дейността си пред обществото. 

Ефективност – при условията, посочени в закона, общината е длъжна да търси 

оптимално съотношение между използваните ресурси и постигнатия резултат от 

дейността си. 

Субординация и координация – съгласуваност между йерархичните звена при 

вземане на решения от административния орган. 

Предвидимост – длъжностните лица се съобразяват със законните очаквания, които 

членовете на обществеността е логично да имат, с оглед на дейността на общинска 

администрация до момента. Общината е длъжна да уведомява гражданина или 

организацията за евентуални грешки в документите и им дава възможност да нанесат 

необходимите поправки. 

Обективност и безпристрастност – длъжностните лица трябва да са независими и 

безпристрастни при упражняване на своите функции.  

Чл.5./1/ Административното обслужване в община Ботевград се осъществява чрез 

Центъра на информационно обслужване на гражданите, находящо се на партерен етаж 

в сградата на община Ботевград с адрес: Ботевград 2140, пл.“Освобождение“ №13 и 

дирекция МДТ.  

/2/Административното обслужване в община Ботевград се осъществява при 

взаимодействието на отделните структури в общинската администрация и съответните 

институции  и организации.  



/3/ Работното време на ЦИОГ и  на дирекция МДТ в община Ботевград е от 08.30 до 

17.30 часа от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има 

потребители на услуги в края на обявеното работно време, работата на звената 

продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 18.30 часа, 

както за ЦИОГ, така и за дирекция МДТ. 

 

 

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл.6./1/ Центъра за информационно обслужване на гражданите осигурява информация 

за реда и видовете услуги, извършвани от администрацията на община Ботевград.  

/2/ Информацията за административното обслужване следва да бъде: 

- Законосъобразна, достоверна, систематизирана и пълна; 

- Ясна, точна, общоразбираема, без абревиатури и съкращения;  

 -     Достъпна за хора с увреждания; 

 /3/ Информация за предоставяните от община Ботевград услуги може да бъде получена 

от:  

 - Служителите в Центъра за информационно обслужване на гражданите; 

 - Интернет страницата на община Ботевград  - www.botevgrad.bg;    

 - Информационните табла в ЦИОГ на общината; 

 - Диплянки и брошури, изработени от община Ботевград; 

 - На телефоните в ЦИОГ – 0723/6-66-30; 0723/69-115 и дирекция МДТ – 0723/69-101;   

69-146;   

 /4/ Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги се 

предоставят в ЦИОГ на община Ботевград и дирекция МДТ, както и на интернет 

страницата на общината.  

 Чл.7./1/ Информацията за административното обслужване се актуализира в 7 /седем/ 

дневен срок от влизане в сила на промените в нормативните актове. 

 /2/ Актуализацията се извършва едновременно във всички информационни средства – 

брошури, диплянки, информационни табла, интернет страницата на общината. 

 /3/ Наименованията на административните услуги във всички информационни 

материали, както и във всички електронни бази данни са в съответствие със Списъка на 

унифицираните наименования на административните услуги /СУНАУ/.  

 /4/ Актуализацията и подготовката на информацията е на служителите от дирекция 

АИОиУС с непосредственото участие на служителите от структурните звена, 

съгласувана и одобрена от преките им ръководители. 

 

 

IV.СЛУЖЕБНО НАЧАЛО 

 

Чл.8./1/ Община Ботевград прилага комплексно административно обслужване /КАО/  

при предоставяне на административни услуги, при техническа възможност за това и със 

съдействието на съответните институции и организации, когато това не противоречи  

на законодателството в Република България.  

/2/ Комплексното административно обслужване /КАО/ е това обслужване, при което 

административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя 

http://www.botevgrad.bg/


информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или 

създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на 

данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен 

носител.  

/3/ Когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или повече 

структурни звена в администрацията, заявителят подава единствено искане в ЦИОГ, 

което организира изпълнението по служебен ред, съгласно чл.36 от АПК. 

/4/ Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на 

недостатъците в тях, препращането им на компетентен орган, сроковете за извършване 

на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на 

актовете във връзка с административното обслужване, са в съответствие с Глава пета, 

раздел I от АПК. 

 /5/ Таксата, която се събира за предоставянето на услугите, попадащи в обхвата на 

КАО, се формира сумарно в зависимост от обема на документи и информацията, която 

следва да се набавят, съберат или изготвят по служебен път в хода на 

административната процедура по издаване на индивидуалния административен акт или 

друг вид документ, предмет на административната услуга.   

 Чл.9./1/ Комплексното административно обслужване допринася за постигането на 

следните цели: 

- Предоставянето на качествени услуги с по-голяма ефективност; 

- Повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите; 

- Намаляване на административната тежест; 

- Намаляване на възможностите за корупционни практики; 

- Приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и 

бизнеса; 

 /2/ Комплексното административно обслужване следва да бъде ориентирано отвън 

навътре, като на преден план са нуждите и очакванията на гражданите.  

 

 

V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл.10./1/ Административното обслужване в администрацията се осъществява при 

спазване на задължителните общи стандарти за качество на административното 

обслужване, съгласно АПК и Наредбата за административното обслужване.  

 /2/ Специфичните стандарти за административното обслужване, гарантиращи високо 

качество на предоставяните услуги са: 

Уважаване на клиента, независимо от неговите потребности, социално положение, 

образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения; 

Информацията за клиента да бъде ясна, разбираема, навременна, пълна и точна и 

предоставена по начин, удовлетворяващ потребностите на клиента; 

Комуникация с клиента - служителите на администрацията при изпълнение на 

служебните си задължения е необходимо да се легитимират и да предоставят 

законосъобразни, коректни и изчерпателни разяснения; 

Канали за достъп  до информация и услуги – администрацията да предоставя достъп 

до информация и услуги чрез различни канали; 



Спазване на срокове - в законовия срок, както и да бъде своевременно уведомен 

клиента, в случай, че срокът се налага да бъде удължен, за причините и крайния срок, в 

който ще получи отговор;  

Механизми за обратна връзка с клиента с цел проследяване изменящите се 

потребности на потребителите; 

Отговорност и отчетност, чрез измерване удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги от общинската администрация;  

 Чл.11./1/ Функциите на служителите в ЦИОГ са свързани с организацията и 

движението на служебните преписки. Те имат следните специфични права, задължения 

и отговорности:  

 - Осигуряват информация за административните услуги и спазването на сроковете за 

изпълнението на преписките; 

 - Отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до 

звената в администрацията, както и към други административни органи, компетентни 

по съответния въпрос; 

 - Разясняват изискванията, на които трябва да отговаря заявлението/искането за 

осъществяването на административната услуга по установения ред; 

 - Приемат заявления/искания; 

 - Приемат заявления/искания и регистрират с протокол устни запитвания по Закона за 

достъп до обществена информация; 

 -  Проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга.    

Проверяват пълнотата на данните от заявлението/искането. В случай на констатирани 

непълноти, издават бланка-отказ за непредоставяне на услугата;  

 -  Дават информация за хода на работата по преписката; 

 - Осъществяват  връзката с останалите звена от администрацията по повод 

осъществяване на административното обслужване; 

 -  Изготвят отчети; 

 -  Предоставят за закупуване и регистрират тръжна документация; 

 - С изтичане на календарната година предават на съхранение в архив на община 

Ботевград архивните единици от ЦИОГ/Деловодството; 

 -  Предоставя исканите документи;  

 /2/ Служителите от ЦИОГ могат да изискват предоставяне на информация и/или 

документи от другите структурни звена в община Ботевград, когато тя е необходима за 

извършване на справки и предоставяне на документи при административното 

обслужване на място. 

 Чл.12  При осъществяване на административното обслужване служителите спазват 

професионална и административна етика с цел повишаване общественото доверие, а 

именно: 

- Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно и 

следват поведение, което не накърнява престижа на администрацията; 

- Служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат 

правата и достойнството на личността и не допускат каквато и да е проява на 

дискриминация; 

- Служителите извършват своята дейност при спазване на принципите на законност, 

лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и 

отчетност; 



- Служителите имат задължение да опазват данните и личната информация на 

гражданите, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните 

им задължения;   

  Чл.13./1/ В хода на административното обслужване служителите, определени с 

резолюция за изпълнение на административната услуга са длъжни:  

  - Да предоставят исканата услуга в сроковете, определени с резолюцията или в 

законово установените такива;  

- Да връщат незабавно в Деловодството погрешно адресирани и изпратени до тях 

преписки; 

 -   Да предоставят за регистрация в ЦИОГ изходящите преписки до 15,00 часа;  

 - Да не обработват документи, които не са регистрирани, резолирани, или са 

резолирани до друг служител от структурното звено;  

 - Да информират ползвателя на услугата в писмен вид във всички случаи, когато се 

налага удължаване на срока, както и за причините, наложили удължаването;  

- В хода на оформяне на административните преписки, служителите следва да предават  

в ЦИОГ, преписката с цитиране на входящ номер, на който се отговаря и след 

надлежно посочен адресат с точен адрес за изпращане;   

- След приключване на задачата да съхраняват преписките до предаването им за 

архивиране, съгласно Закона за националния архивен фонд; 

- Във всички случаи на отсъствие, служителите предават цялата документация на 

служителите, определени за техни заместници до тяхното връщане;     

 - При напускане на служител, същия предава с протокол и опис, към него, всички 

работни документи на прекия  ръководител, след което му се връчва трудовата книжка.  

  /2/ Ръководителите на структурните звена са длъжни: 

 - Да контролират движението на документите и изпълнението им чрез системата 

Акстър - офис, да вземат съответните мерки при всеки отделен случай на 

неприключени в срок преписки от страна на подчинените им служители; 

 - Да определят заместник по изпълнение на задълженията на служител, който отсъства, 

независимо от причината на отсъствие, както и на онези, които напускат длъжността;  

 - Да възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на подчинените им 

служители. Резолюцията се поставя върху документа и определя изпълнителя, задачата 

и срока на изпълнение, дата на резолиране и подпис на резолиращия;  

 - При поименното разпределение и движение на служебните преписки, междинно 

насочване в системата Акстър – Офис се извършва от прекия ръководител към 

служителя. Резолираните документи се изпращат до изпълнителите, предварително 

размножени в необходимия брой екземпляри. Копие от документа се изпраща 

едновременно до всички лица, посочени в резолюцията. 

   Когато с резолюция са определени повече от един изпълнители, отговорността за 

изпълнение на задачата е на всички посочени в нея лица. 

  Изходящите и вътрешните документи се предават в ЦИОГ за извеждане и полагане на 

печата подписани, правилно оформени и адресирани, комплектовани с описаните като 

приложения материали, в толкова екземпляри, колкото са получателите, един 

екземпляр за архивиране и един за преписката при отговарящия за изпълнението.  

  След поставяне на подпис и печат върху документа не могат да бъдат правени 

бележки, допълнения или изменения. 

 

 



 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

УСЛУГИ 

 

Чл.14. /1/ В Община Ботевград се приемат писмено и устно регистрираните с протокол 

заявления/искания по утвърдени образци за издаване на индивидуален 

административен акт във връзка с извършваните административни услуги, съгласно 

чл.29 от АПК. 

/2/ Потребителите на административни услуги освен лично могат да се представляват 

пред община Ботевград и от други лица или организации с пълномощно в предвидената 

от закона форма.   

/3/ Писмените заявления/искания, приети от служителите в ЦИОГ, се регистрират по 

общия ред, съгласно Вътрешни правила за организация на деловодната дейност в 

община Ботевград. 

/4/ Датата на започване на производството по извършване на административната услуга 

е датата на постъпване на заявлението/искането в Община Ботевград, входирано в 

системата Акстър-Офис.  

/5/ Община Ботевград предоставя 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 Ботевград. 

/6/ Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от клиентите, се извършва 

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

услуги на територията на община Ботевград. 

Чл.15. /1/ При работа с потребителите на административни услуги, служителите 

спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в община 

Ботевград. 

/2/ За подобряване на административното обслужване община Ботевград създава, 

подържа и развива различни канали за обратна връзка с потребителите на услуги: 

 - Пощенска кутия за мнения и препоръки, електронна поща, интернет платформа;  

/3/ За проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги се  

използват: 

- качествени методи – обществени обсъждания, дискусии, при които се извършва 

качествен анализ на информацията; 

- количествени методи – при които се извършва статистическа обработка на 

информацията – анкети, въпросници и проучвания;  

  /4/ Резултатите от анализираната информация се обявяват публично. В резултат на 

получената и анализирана информация от всички канали за обратна връзка се 

предприемат действия, целящи подобряване на административното обслужване, които 

се оповестяват.  

 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПО СПАЗВАНЕ 

НА СРОКОВЕТЕ 

 



   Чл.16. /1/ Сроковете за изпълнение на заявени административни услуги са разписани 

в АПК и наредбата за административното обслужване, освен ако с нормативен акт са 

установени други такива:  

     

- Отговор на запитвания, постъпили по пощата или електронната поща – 7 дни. 

Когато е необходима проверка на място или становище на друг 

административен орган – 14 дни  

- Времето за обработка на документи при получаване на информация и/или 

обработка на входящи документи /жалби, сигнали, писма, предложения и др./  – 

20 мин. 

- Искане за издаване на акт /документ/ - до 30 дни 

- За издаване на индивидуален административен акт – 14 дни 

- За издаване на административен акт по чл.21, ал.2 и 3 от АПК – 7 дни 

- Достъп до обществена информация – до 14 дни. Срокът може да бъде удължен, 

но не повече от 14 дни.  

  

  /2/ Контролната дейност във връзка с предоставянето на административни услуги 

обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на 

предоставяните услуги.  

  /3/ Контролът се осъществява от прекия ръководител и от резолиращия документа;  

  /4/ Потребителите на услуги - физически и юридически лица извършват справка за 

движението на преписката им в системата Акстър - Офис, лично в ЦИОГ, по телефон 

или чрез деловодна справка чрез интернет платформата на община Ботевград;  

  /5/ Всички дейности по документите, от регистрацията до предаването им за 

архивиране, са съгласно настоящите Вътрешни правила за организация на 

административното обслужване и Вътрешни правила за организация на деловодната 

дейност на община Ботевград.  

 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

 

Чл.17./1/ Настоящите правила са утвърдени от секретаря на община Ботевград.  

/2/ Служителите и ръководителите на структурни звена в администрацията са длъжни 

да познават и спазват разпоредбите на правилата. 

/3/ Контролът по спазване на Вътрешните правила за организация на 

административното обслужване е на секретаря на община Ботевград. 

/4/  Вътрешните правила влизат в сила от момента на тяхното утвърждаване.  

 

 

 

Ботевград  

27 юни 2016г.  


