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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  

В ОБЩИНА  КРИЧИМ 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Настоящите правила служат за регулиране взаимодействието на звената в 
община Кричим при осъществяване на административното обслужване и 
последователността на извършваните от и в тях действия. 

Чл. 2 Административното обслужване в Община Кричим се осъществява при 
спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административно 
процесуалния кодекс (АПК), Наредбата за определяне и администриране на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Кричим, Закона за електронното управление, 
Закона за електронния документ и електронния подпис, Наредбата за вътрешния оборот на 
електронни документи и документи на хартиен носител в администрацията, както и Кодекс 
за поведение на служителите в държавната администрация. 

Чл. 3. Изпълнението на разпоредбите на тези Вътрешни правила е задължително за 
всички длъжностни лица в общинска администрация. 

Чл. 4. Ръководството и контролът по прилагането и спазването на разпоредбите на 
Вътрешните правила се осъществява от Секретаря на общината и директорите дирекции. 

Чл. 5. Организацията на административното обслужване се извършва от 
служителите в деловодството с непосредственото участие на служителите от 
администрацията и под ръководството на Секретаря на Общината. 

Чл. 6. /1/ "Административно обслужване" е всяка дейност по извършване на 
административни услуги от структурите на  Община  Кричим. 

/2/ "Комплексно административно обслужване" /КАО/ е това обслужване, при което 
административната услуга се извършва от структурите на Община Кричим, от лица 
осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, 
без да е необходимо заявителят да предоставя 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/. „Административна услуга” е: 
1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват 

факти с правно значение; 
2. издаване на правни административни актове, с които се признава или отрича 

съществуването на права или задължения; 
3. извършване на други административни действия, които представляват законен 

интерес за физическо или юридическо лице; 
4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо 

лице относно административноправен режим, които се дават по силата на административен 
акт или с извършване на друга административна услуга; 

5. 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. 
          /4/ Електронна административна услуга е административна услуга, предоставяна на 
гражданите и организациите от служители на Община Кричим, която може да се заяви 
и/или предостави от разстояние чрез използването на електронни средства. 
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ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО  ОБСЛУЖВАНЕ 
 

Чл. 7. /1/ Административното обслужване в Община Кричим се осъществява чрез:  
1. деловодството на Община Кричим, обозначено с указателни табели на български език, 

в сградата на Общината с адрес: гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3, ет. 1, стая № 13; 
2. Портал за електронни административни услуги на общината, намиращ се на 

адрес: www.krichim.bg 
 /2/ Административното обслужване в Община Кричим се осъществява с 

непосредственото сътрудничество между отделните звена в общината и съответните 
институции и организации при извършване на интегрирани административни услуги. 
             /3/ За извършване на административното обслужване се използва Административна 
информационна система „Аrchimed eDMS 2015” с активирана функция за контрол по 
изпълнение на сроковете. 
            /4/  Административната информационна система /АИС/ на община Кричим осигурява 
поддържането и обработката на данните за оборота на електронни документи и документи 
на хартиен носител при предоставянето на административни услуги и изпълнението на 
административни процедури. 
           /5/ Всички данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни, 
необходими за осъществяването на административната дейност, се поддържат със 
средствата и в средата на АИС. 
          /6/ Всички принципи и стандарти по отношение на административното обслужване, 
информационните и комуникационните канали са описани и оповестени чрез интернет 
портала на Община Кричим и на информационното табло.  
         /7/ Община Кричим  осигурява  удобен и лесен достъп за хора с увреждания при 
осъществяване на административно обслужване. 
        /8 / Деловодството в община Кричим: 
        1. предоставя информация за административните услуги на достъпен и разбираем език; 
        2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до 
звената в съответната администрация, както и към други административни органи, 
компетентни по съответния въпрос; 
        3. разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за 
осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или 
предложението по предварително установен ред;  
        4. приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения; 
        5. дава информация за хода на работата по преписката; 
        6. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод 
осъществяване на административното обслужване; 
        7. проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга. Ако 
документацията е непълна, служителят е длъжен да предостави  възможност на заявителя за 
избор – да подаде документите, както ги е представил или да ги докомплектува и внесе по-
късно.  

 Чл. 8. /1/ Работното време на деловодство е от 8,00 часа до 12,00 часа и от 13,00 часа 
до 17,00 часа. 
            /2/ В случаите, когато в служебните помещения има потребители на 
административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до 
приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след 
обявеното работно време. 
            /3/   В деловодството се установява непрекъсваем режим на работа с потребителите, в 
рамките на обявеното работно време.   

https://www.asenovgrad.bg/
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 Чл. 9. Освен символите на Община  Кричим – герб и знаме, задължително се 

използват логото и слогана на държавната администрация при: 
            1. Изготвяне на информационни материали; 
            2. Изготвяне на указателни табели на входовете на сградите, на кутиите за 

мнения и предложения, на информационни табла, на интернет страницата. 
       Чл. 10. Всички принципи и стандарти по отношение на административното 
обслужване, информационните и комуникационните канали са описани в Хартата на 
клиента (поставена на достъпно и видно място пред служебните помещения, в които се 
обслужват потребители на административни услуги и на Информационното табло) и 
оповестени чрез интернет страницата  на Община Кричим. 

 
 

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
Чл. 11. /1/ Деловодство осигурява информация за реда, организацията и видовете 

услуги извършвани от администрацията на Община Кричим. 
/2/ Информацията за административното обслужване следва да бъде: 
1. Ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна; 
2. Достъпна за всички потребители, включително и за хора с увреждания; 
3. Без абревиатури, съкращения и препратки.  
Чл. 12. /1/ Информация за реда, организацията и видовете услуги, предоставяни от 

администрацията на Община  Кричим услуги може да бъде получена от: 
           1. Деловодството на адрес: пл. “Обединение” № 3, ет. 1, стая № 13, Община 

Кричим; тел. 0889 537 863. 
2. Телефон 03145/23 – 52 /ГРАО/ или чрез телефон 03145/22– 50;   
3. Интернет адрес.www.krichim.bg; 
4. Информационните табла в сградата на общината (Образци на заявления 

/искания/ за предоставяне на административни услуги са на разположение на 
информационните табла). 

 /2/ Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги 
са на разположение: 

1. в деловодството на общината; 
2. на интернет адрес: www.krichim.bg, с възможност за изтегляне. 

Чл. 13. /1/ Информацията за административното обслужване се актуализира в 7 
(седем) дневен срок от влезлите в сила промени в нормативните актове или настъпване на 
други обстоятелства, налагащи актуализация.  

               /2/ Актуализацията се извършва едновременно във всички информационни 
средства – информационни табла,  интернет-страницата на общината, месечния 
информационен бюлетин; 

    /3/ Секретарят организира актуализирането на информацията, публикувана на 
интернет страницата на Общината и на информационните табла. 

              /4/ Наименованията на административните услуги във всички информационни 
материали са в съответствие с Регистъра на услугите. 

 /5/ Организацията по актуализацията и подготовката на информацията е 
задължение на секретаря на общината с непосредственото участие на директорите 
дирекции, съгласувана и одобрена от ръководството на община Кричим. 

Чл. 14. Приемът на граждани от ръководството и консултациите с гл. архитект са в 
организирано за целта приемно време, както следва: 
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ДЛЪЖНОСТ ДЕН ЧАС Стая № 

 

КМЕТ 

 

СРЯДА 

 

14.00 -16.00 

 

15 

с предварително записване 

ЗАМЕСТНИК- 

КМЕТ 

ВТОРНИК 

 

14.00 -16.00 17 

 

 

СЕКРЕТАР 

 

ВТОРНИК 

 

10.00 - 12.00 

 

25 

ГЛАВЕН 

АРХИТЕКТ 

 

СРЯДА 

 

15.00 - 16.30 

 

28 

 
Чл. 15. (1) Предварителното записване за приемното време на кмета е до 

понеделник от 8.30 часа до 17.00 часа, в стая № 13 или чрез телефон 0889 537 863. 
(2) За приемното време на кмета/зам.- кмет се попълва Форма за регистриране на 

прием на гражданите от кмет/зам.- кмет, в която се описва приемния час, трите имена на 
гражданина, описание на проблема и как да бъде полезна общинска админострация, с 
предложения за предприемане на действия, в едно сас съгласие от страна на записаните (чл. 
32, ал. 2 от Конституцията на Р. България) за използването на аудио - визуални средства за 
запис на срещата и проведените разговори в кабинета на кмета.  

 
ІV. СЛУЖЕБНО НАЧАЛО 

 
Чл.16/1/ При осъществяване на административното обслужване 

администрацията изгражда предпоставки и осъществява междуведомствено обслужване на 
клиентите, когато това не е в противовес на законодателството в Република България. 

/2/ Организацията на междуведомственото обслужване се извършва от 
служителите в звената за административно обслужване с непосредственото участие на 
служителите от структурните звена в администрацията и под ръководството на Секретаря 
на общината. 

Чл. 17. Община Кричим служебно осигурява всички издавани от нея документи, 
необходими за предоставяна от общинската администрация административна услуга. 

Чл. 18.  ОбщинаКричим осигурява по служебен път документи, необходими на 
потребителя на административна услуга от други администрации, освен в случаите на 
обективна невъзможност. 

Чл. 19. Когато закон предвижда, Община Кричим служебно събира информация, 
документи и данни от други администрации. 

Чл. 20. /1/ Община Кричим извършва комплексно административно обслужване при 
техническа възможност за това със съдействието на съответните институции и организации, 
когато това не противоречи на законодателството на Република България. 
              /2/ Когато в изпълнение на административна услуга са ангажирани две или повече 
структурни звена в организацията, заявителят подава едно единствено искане в 
деловодството, което организира изпълнението по служебен ред. 

 /3/ Когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или повече 
административни структури, клиентът може да подаде заявление за образуване на 
производство по процедура за комплексно административно обслужване в Община Кричим. 
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Взаимодействието с другите административни органи се осъществява по реда на Наредбата 
за административното обслужване. 

/4/  Служителите не могат да изискват предоставяне на информация или документи, 
които са налични в Община Кричим, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното 
производство, когато същото се развива в рамките на заявена комплексна услуга. 

/5/ Формата на заявленията /исканията, редът и сроковете за отстраняване 
недостатъците в тях, препращането им на компетентен орган, сроковете за извършване на 
административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актове във 
връзка с административното обслужване, са в съответствие с глава пета – „Издаване на 
административни актове”, раздел І – „Индивидуални административни актове” от АПК. 

/6/ Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях 
до административния орган могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски 
оператор, факс или лично от подателя на адреса на общинска администрация. Подаването 
на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за общите изисквания 
към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. 

/7/ Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е 
заявен, на посочен точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран 
пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за общите изисквания към 
информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. 

/8/ При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният 
административен акт се изпраща: 

1. 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; 

2. 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; 

3. По друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя. 
Чл. 21. /1/ Взаимодействието на звената при осъществяване на административното 

обслужване и последователността на извършените от тях и в тях действия се описват в 
технологични карти на процесите. 

/2/ Технологичните карти на процесите се изготвят за всяка административна услуга, 
или за група услуги по направления на дейност, когато технологията е принципно обща; 

Чл. 22. Цените и сроковете за извършване на комплексни административни услуги се 
определят в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Кричим. 
 
 

V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
Чл. 23. /1/ За навременното и пълно обезпечаване с информация на служителите в 

деловодството, ръководителите и служителите в структурните звена в Община  Кричим се 
задължават: 

             1. Да подават в 3-дневен срок всички промени за актуализация на 
информационния масив в деловодството; 

2. Да подават информация за предстоящите търгове и конкурси и 
сроковете за приемане на предложения и оферти по тях на служителите, отговорни за 
тяхното приемане и регистрация в деловодството. 
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3. Да подпомагат служителите от деловодството с разяснения, 
консултации и препоръки за срочното и качествено обслужване на потребителите. 

               /2/ Служителите от деловодството могат да изискват предоставяне на 
информация и/или документи от другите структурни звена в Община Кричим, когато тя е 
необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административното 
обслужване на място. 
             /3/ Всеки служител получава персонално потребителско име и парола за 
достъп до АИС. Достъпът до данните, съхранявани в АИС и правата за извършване на 
операции върху тези данни се определя от Ръководството на общината. 

Чл. 24. /1/ Служителите от деловодство: 
1. приемат документи във връзка с изпълнение на административни услуги и решения и 

предават готовите документи за физически и юридически лица, организации и 
други институции; 

2.  Предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем 
език; 

3. Отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до 
звената в администрацията; 

4. Разясняват изискванията, на които трябва да отговаря заявлението или искането за 
осъществяването на административната услуга по установения ред; 

5. Приемат и регистрират заявления или искания за административни услуги в 
деловдство, чрез сайта на общината и чрез Единния портал за достъп до електронни 
административни услуги; 

6. Приемат заявления и регистрират запитвания по Закона за достъп до обществена 
информация, вкл. и чрез Портала за достъп до обществена информация; 

7. Проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга по 
предварително изготвен контролен списък; 

8.  Дават информация за хода на работата по преписката; 
9.  Осъществяват връзката с останалите звена от администрацията по повод 

извършваната административна услуга; 
10.  Предоставят изготвените от общинската администрация документи.   

           /2/ Служителите, определени с резолюция за изпълнение на 
административната услуга са длъжни: 

            1. Да обработват материалите веднага след получаването им и да ги предадат 
по резолюция в определения срок; 

2. След приключване на задачата да съхраняват преписките до 
предаването им за архивиране, съгласно ЗДАФ; 

3. Да връщат незабавно в деловодството погрешно адресирани или 
изпратени до тях преписки; 

4. Да предоставят незабавно за регистрация преписките при предаването 
им от едно структурно звено в друго; 

5. Да предоставят незабавно за регистрация незаведени преписки  
/кореспонденция от физически и юридически лица/, независимо от това по какъв път са 
попаднали при тях;  

6. Да не обработват документи, които не са регистрирани в АИС, 
резолирани, или пък са резолирани до друг служител, без изрично да са упълномощени от 
ресорния  или прекия ръководител; 

7. Да информират прекия си ръководител, респ. ползвателя на услугата – 
писмено, за причините, налагащи удължаване на срока; 

8. При отсъствие (отпуск, болнични, командировка) да предадат 
работните документи на свой заместник, определен от ръководителя, който следва да 
продължи работата и спази установените срокове; 
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9. При напускане на длъжността да предадат с протокол всички 
документи на прекия си ръководител; 

10. Да предават изходящите документи за експедиция в деловодството с: 
• точен адрес (пощенски код, област, община, населено място, улица, 

номер, трите имена на получателя / наименование на учреждението); 
• входящия номер на писмото (преписката), на което се отговаря. 

Чл. 25. Ръководителите са длъжни: 
            1. Да отразяват резолюцията към конкретен изпълнител върху входящите 

документи, подлежащ на регистрация и контрол на документооборота; 
2. Да контролират движението на документите и на изпълнението на 

поставените задачи. Да вземат съответни мерки при всеки отделен случай на неприключени 
в срок преписки от страна на подчинените им звена и служители; 

3. Да определят отговорно лице - заместник по изпълнение на 
задълженията на служител, който отсъства, независимо от причината за отсъствието.  

4. При напускане на служител или преназначаване на друга длъжност да 
изискват от служителя да предаде с протокол служебната документация, която съхранява. 

Чл. 26. /1/ След като се заведат в автоматизираната деловодна система „Аrchimed 
eDMS 2015 в деловодство, документите се предават по предназначение в деня на тяхното 
получаване. 

           /2/ Исканията за извършване на административна услуга, предоставяна от 
Дирекция „АПИОФСД”, “Местни данъци и такси”, подадени в деловодството, се предават 
на ръка на съответните длъжностни лица за изпълнение. 

Чл. 27. /1/ Кметът, зам.-кмета и секретаря преглеждат документите, насочени към 
тях и ги резолират в деня на получаването, като ги насочват до съответните директори на 
дирекции или други служители в Общинската администрация.   

            /2/ Ръководителите на дирекции и отдели възлагат с пререзолюция 
предприемането на действие по изработването на служебните преписки на подчинените им 
служители. Резолюцията задължително се регистрира в АИС. 
             /3/ Резолюцията се поставя върху документа и трябва да определя 
изпълнителя, задачата и срока за изпълнение, дата на резолиране и подпис на резолиращия. 

 Чл. 28. /1/Движението на документите в общината се извършва изцяло по 
електронен път с изключение на случаите, когато специален закон изисква друго. 
Движението на документите между служителите в общината се извършва с помощта на 
резолюции, които се регистрират в АИС на Общината. 

/2/ Служителите, до които се отнася резолюцията са длъжни точно и в срок да 
изпълнят възложената задача. Веднага след като задачата е била изпълнена служителят 
трябва да отчете изпълнението й. Задачи, чието изпълнение не е отчетено чрез АИС се 
считат за неизпълнени до момента на отчитането им. 

Чл. 29. /1/ Резолираните документи се предават в деловодството за изпращане до 
изпълнителите, предварително размножени в необходимия брой екземпляри. Копие от 
материала се изпраща едновременно до всички лица, посочени в резолюцията. Поименното 
разпределение и движение на служебните преписки задължително се отбелязва в АИС 
„Аrchimed eDMS 2015” на Общината.  

           /2/ Служителите, до които се отнася резолюцията са длъжни точно и в срок да 
изпълнят възложената задача. 
           /3/ Когато с резолюция са определени повече от един изпълнител, 
отговорността за изпълнението на задачата е  на всички лица посочени в нея. 
           /4/ Всички изпълнители на задачи са длъжни да изпратят становището си на 
резолиращия в срок, който е не по-кратък от един работен ден преди крайния срок. 
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           /5/ Когато задачата е възложена на повече от един изпълнители, становището 
или отговорът се подготвя съвместно, като всеки се произнася по неговата компетентност. В 
този случай, всички се подписват за съставители. 

Чл. 30. /1/ Документите, с които е изразено волеизявлението да се извърши или да се 
откаже извършването на административна услуга, се издават и подписват от Кмета на 
Общината. При негово отсъствие - от упълномощен зам.-кмет.  При наличие на делегиране 
на права по смисъла на ЗМСМА - от определеното със Заповедта на Кмета лице или от 
посочените с нормативен акт лица.  

Чл. 31. Изготвеният документ се съгласува с прекия ръководител - директор на 
дирекция или ресорния зам.-кмет. При положително становище на прекия ръководител се 
представя на Кмета за подпис, като към него се прилага и искането/ жалбата или 
преписката/, по повод на които е съставен.  

Чл. 32. /1/ Изходящите и вътрешните документи се предават в деловодството за 
извеждане и полагане печата на общината, подписани, правилно оформени и адресирани, 
окомплектовани с описаните като приложения материали, в толкова екземпляри, колкото са 
получателите, и един екземпляр за архивиране, заедно с преписката, при отговарящия за 
изпълнението. 

 /2/ Приетите в деловодство документи по ал. 1 се регистрират, поставя им се 
изходящ номер и се подпечатват с печата на Общината.  
  /3/ След подписване и полагане на печат върху документа, не могат да бъдат 
правени бележки, допълнения или изменения. 

/4/ Електронни документи се издават в случаите, когато това се изисква от заявителя 
на услугата и няма законови основания за отказ. 
           /5/ Технологията за издаване на електронни документи е описана във Вътрешните 
правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Кричим. 
 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ 
 

 Чл. 33. /1/ Община Кричим приема писмено и устно подадени искания за издаване на 
индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги, 
съгл. чл. 29 от АПК. Подадените документи се завеждат в деловодството, като на заявителя 
се предоставя входящ номер. 

/2/ Подаване на заявление/искане, ведно с изискуемите документи, 
включително и такъв за платена такса/цена се извършва по един от следните начини: 

- на място в община Кричим; 
- чрез лицензиран пощенски оператор; 
- по електронен път на e-mail: delovodstvo_krichim@abv.bg или факс. 

              /3/ Потребителите на административни услуги могат да бъдат представлявани 
пред Община Кричим от други лица след представяне на  пълномощно с нотариална заверка 
на подписите. 

              /4/ Писмените искания, които се отнасят за комплексното административно 
обслужване, може да бъде подадено до компетентния орган и до всеки административен 
орган, който участва в него.  

 /5/ Община Кричим не изисква предоставяне на информация или документи, 
които са налични в общинска администрация, а ги осигурява служебно за нуждите на 
съответното производство; 

 /6/ Община Кричим осигурява по служебен път информацията и 
доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаването на 
индивидуалния административен акт на заявителя; 

 /7/ Община Кричим уведомява заявителя за отстраняване на пропуските в 
заявлението; 

mailto:delovodstvo_krichim@abv.bg
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  /8/  Община Кричим издава или отказва издаването на административен акт с 
мотивирано решение, което изпраща на заявителя; 

 /9/ Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол (Приложение №1 към чл. 
7, ал. 2 от Наредбата за административното обслужване), подписан от заявителя и от 
длъжностното лице, което го е съставило, и се регистрира по общия ред, съгласно 
Инструкцията за деловодната дейност в Община Кричим. В протокола заявителят посочва 
документите, които прилага, както и изразява желанието си за начина на получаване на 
издадения индивидуален административен акт. 

              /10/ Датата на започване на производството по извършване на 
административната услуга е датата на постъпване на искането в Община  Кричим. 

              /11/  Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата 
на получаването на преписката от административния орган, който издава индивидуалния 
административен акт. 

             /12/ За исканията, подадени по пощата, включително и по електронната, в 
извън работно време сроковете за вземане на решение от административния орган започват 
да се броят от следващия работен ден. 

/13/ Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен: 
-  като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 
-  като вътрешна куриерска пратка; 
-  лично от деловодството на община Кричим; 
-  по електронен път на електронна поща. 
/14/ Индивидуалният административен акт, издаден от община Кричим може да 

бъде получен по един от следните начини, изрично посочен от заявителя: 
- лично от деловодството на община Кричим, където е заявен; 
- чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от заявителя точен адрес; 
- по електронен път на посочен от заявителя e-mail адрес. 
/15/ При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор 

индивидуалния административен акт се изпраща като вътрешна препоръчана пощенска 
пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя), като 
цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката. 

 /16/. Подписаните с валиден електронен подпис искания за адмниистративни услуги 
са еквивалентни на писмени и устни искания за услуги. 

Чл. 34. /1/ Всички постъпили документи на хартиен носител, които са приети, се 
сканират незабавно чрез снемане на електронен образ от хартиения оригинал. 
/2/ Снетият по ал. 1 електронен образ на хартиения документ се въвежда в АИС. Той трябва 
да е във формат, позволяващ визуализирането му.  
/3/ Пълното и точното съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се 
гарантира от служителя, извършил сканирането и се удостоверява чрез името и паролата, с 
която служителят се идентифицирал пред АИС.  

Чл. 35. Всички успешно сканирани документи на хартиен носител се съхраняват в 
хранилището за документи на хартиен носител на съответната администрация за срок 20 
години с изключение на документите, които според вида им нямат архивна стойност и 
които се съхраняват за време, определено в правилата за поддръжка във ведомствената 
номенклатура на схемите за съхранение на документите. АИС еднозначно определя 
служителите, които са регистрирали документите чрез имената и паролите, с които те са се 
идентифицирали пред системата. 

Чл. 36. За съхранение на документи на хартиен носител, за които не е било възможно 
сканиране, ръководителят на администрацията организира архивно хранилище съгласно 
изискванията на Закона за националния архивен фонд. 
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Чл. 37. /1/ Документи на хартиен носител, които не позволяват качествено сканиране 
и се поддържат в състава на преписка, се придвижват физически между служителите чрез 
предаването им срещу подпис. 

/2/ Документ на хартиен носител, който няма връзка с по-нататъшното движение по 
преписката, се връща в хранилището, където се съхранява.  

Чл. 38. /1 /Формирането на номерата на входящите и изходящи документи и 
регистрацията им в официалния документен регистър става на база Наредба за вътрешния 
оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в община Кричим. 

/2/ Формираните номера не подлежат на последващи редакции.  
 Чл. 39 /1/. Административни услуги в община Кричим се извършват след проверка за 

наличие или липса на задължения към общината от страна на заявителя. 
/2/ Проверката по ал. 1 се извършва от ст. специалист „МДТ” или ст. инспектор 

„МДТ”. 
/3/ За извършената по ал. 2 проверка се издава справка по образец. 

           /4/. Служителите от деловодство не приемат Заявления, жалби, молби, искания и 
др., без предоставена справка, изготвена по реда на ал. 3.  

Чл. 40. /1/ Община Кричим, за определен вид административни услуги, посочени в 
Приложение № 3, Приложение № 4 и Приложение № 6 от Наредбата за определянето и  
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, 
извършва: 

            1. Обикновена услуга; 
2. Бърза услуга  
3. Експресна услуга. 

               /2/ Заплащането на дължимите такси и цени на услуги се извършва на касата 
на общината в размери, определени с Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община  Кричим, приета от Общински 
съвет - Кричим. 

Чл. 41. /1/ Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и на електронната 
поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на 
друг административен орган – до 14 дни. 

           /2/. Времето, необходимо за получаване на информация и/или обработване на 
документи във връзка с административното обслужване е не-повече от 20 мин.  

           /3/. При работа с потребителите на административни услуги, служителите от 
деловодството спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в 
Община Кричим с  Хартата на клиента и Кодекса за поведение на служителите в 
държавната администрация. 

Чл. 42. /1/ Община Кричим създава, поддържа и развива различни канали за обратна 
връзка с клиентите: 

            1. Анкетна кутия за сигнали, похвали или оплаквания, поставена на входа на 
общината, пред касата; 
                        2.  Интернет-страницата на Община  Кричим: www.krichim.bg; 
                        3. По пощата на адрес; 
                        4. В деловодство; 
                        5. На горещ телефон 03145/20-83 (секретар на Община Кричим) ; 
             6. Информационни табла. 
                        7. Възможност за подаване на предложения и сигнали за корупция в общинска 
администрация чрез сайта на общината на адрес:  www.krichim.bg;    
                         /2/ Сигнали за корупция в общинска администрация се подават и към 
Интернет сайта на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към 
Министерския съвет (аnticorruption.government.bg/report/contens.aspx?p=12); 
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                         /3/ Община Кричим проучва и измерва удовлетвореността на потребителите 
чрез провеждане на анкетно проучване веднъж годишно;  

                /4/ Резултатите от анализираната информация се обсъждат и оповестяват сред 
обществеността чрез месечния информационен бюлетин на община Кричим и сайта на 
общината;   

/5/ В резултат на получената и анализирана информация от обратната връзка и 
от измерването на удовлетвореността се предприемат действия за подобряване на 
административното обслужване. Потребителите и обществеността се уведомяват за 
предприетите действия и за резултатите от тях.       

  /6/ Организацията и контролът по изпълнението на задълженията по ал. 1-4 се 
извършват от секретаря на Общината. 

 
 

VІІ. КОНТРОЛ   НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПО 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО И СПАЗВАНЕТО  НА СРОКОВЕТЕ 

 
Чл. 43. Контролът на административното обслужване във връзка с извършването на 

административни услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и 
качеството на предоставяните услуги.                  

Чл. 44. /1/ Контролът се осъществява от ръководителя, резолирал документа, на 
следните нива:  

1. Кмет; 
2. Заместник-кмет; 
3. Секретар; 

            4. Ръководители на звена -Директори на дирекции, началници на отдели. 
/2/ Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и 

юридически лица, посредством деловодна справка за движението на преписката им лично в 
деловодството на общината.  

Чл. 45. Като резолюции се регистрират в АИС: 
1. Всички устни разпореждания, предадени пряко или чрез посредник, чието 

изпълнение води до създаване на данни в АИС, всички разпореждания, резолюции и 
заповеди; 

2.  Всички разпореждания в документи на административния орган с разпоредителен 
характер, срок за изпълнение и лично отговорен за тяхното изпълнение служител; 

3. Всички решения, изработени от колективни органи, имащи правата да издават 
разпореждания. 

Чл. 46. /1/ Приключването на работа по изпълнение на задача се отразява в 
описанието й в АИС. 

/2/ Ръководителят упражнява текущ контрол по изпълнението на задачите, като 
следи степента на готовност на създаваните във връзка с изпълнението на задачите 
документи, съдържащи междинни или крайни резултати от изпълнението. 

Чл. 47. /1/ Сроковете за изпълнение се определят с резолюция или произтичат от 
нормативен акт. 

              /2/ Когато с нормативен документ или с резолюция не е определен срок за 
изпълнение по реда на ал.1, задачата се изпълнява в седемдневен срок от датата на нейното 
възлагане. 

/3/ Срокът за извършване на административна услуга на граждани е съобразно 
АПК, освен ако в нормативен акт е установен друг срок. 

             /4/ При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи 
изпълнението в срок, когато той не е нормативно определен, резолиращият може да го 
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удължи с нова резолюция, като това  се отразява в АИС. Удължаването на срока не може да 
надхвърли регламентирания в АПК срок за удължаване. 

Чл. 48. Всички дейности по документите, от регистрацията до предаването им за 
архивиране са съгласно настоящите правила и Инструкция за деловодната дейност в 
община Кричим. 

 
VІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 
 
Чл. 49. /1/ "Ниво на предоставяне на услугата" е нивото на развитие, на което се 

предоставят услугите по електронен път: 
 а) Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги 

по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси; 
б) Ниво 2: Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за ниво 1 

и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; 
в) Ниво 3: Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по 

електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна 
обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите; 

г) Ниво 4: Извършване на сделки или трансакции по услуги от ниво 3, включващи 
онлайн разплащане или доставка. 

/2/ В Община Кричим се предоставят електронни услуги и от четирите нива. 
  
                                                                   Общи положения 
 

Чл. 50. /1/ Електронните административни услуги се предоставят изцяло 
автоматизирано освен в случаите, когато е необходима експертна преценка или действие от 
страна на длъжностно лице. 

/2/ Община Кричим осигурява възможност на гражданите и организациите да 
извършват по електронен път други правнозначими действия (разплащания, предоставяне 
на данни) по реда за предоставяне на електронни административни услуги. 

Чл. 51. При изграждането на електронни административни услуги ръководителите 
на Община Кричим се стремят да следват следните принципи и препоръки: 

1. Да идентифицират нуждата от въвеждане на електронна административна услуга и 
анализ на потребителските потребности; 

2. Да използват гъвкави методологии при дефинирането и изграждането на 
електронни административни услуги; 

3. Да извършват оценка на информационната сигурност и защитата на личното 
пространство с оглед въвеждането на електронната административна услуга; 

4. Да подготвят план за действие в случай на технологична невъзможност за 
предоставяне на административната услуга по електронен път; 

5. Да насърчават гражданите да използват електронната административна услуга; 
6. Да събират данни за използването и потребителската удовлетвореност на 

електронната административна услуга. 
Чл. 52. Електронните административни услуги се предоставят в съответствие с 

принципите на комплексното административно обслужване по смисъла на АПК. 
Чл. 53. Община Кричим се задължава да не отказва приемане на електронни 

документи, изявления, издадени и подписани като електронни документи съгласно 
изискванията на Закона за електронно управление и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, както и да отказва издаването на електронни документи. 
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                         Приемане на заявления за електронни административни услуги 
 

Чл. 54. /1/Заявление за електронна административна услуга може да се подава през 
публично достъпен потребителски интерфейс, през програмен интерфейс на съответната 
информационна система или по друг начин при наличие на съответна технологична 
възможност. 

/2/ При липса на информационна система за приемане на заявление за определена 
административна услуга се допуска електронно заявяване чрез попълване на електронен 
документ с неструктурирано съдържание във формат по чл. 36 от Наредба за общите 
изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни 
услуги и изпращането му на официалния адрес на електронната поща на Общината. 

/3/ Община Кричим оповестява чрез официалната си интернет страница и чрез 
единния портал за достъп до електронни административни услуги официалните адреси на 
електронна поща, на които могат да се изпращат електронни документи. 

/4/ Заявлението се счита за получено от доставчика в момента на постъпване в 
информационната му система. 

/5/ Интегритетът на заявлението и валидността на електронния подпис се 
установяват автоматично или по изключение – ръчно, по реда на чл. 27 от Наредбата за 
удостоверенията за електронен подпис в администрациите. 

/6/ На заявителя се дава възможност да разглежда подадените от него заявления. 
/7/ Заявление може да се подаде и чрез пълномощник или посредник, което се указва 

при заявяване на услугата. Подаващият заявлението прилага съответния документ за 
упълномощаване или посредничество. 

/8/ Когато заявлението се подава от пълномощник чрез електронно овластяване по 
ЗЕИ, пълномощно не се прилага. 
  
                                                          Електронни плащания 
 

Чл. 55. /1/ Община Кричим, като доставчик на електронни административни услуги е 
длъжна да приема плащания на такси във връзка с предоставяните електронни 
административни услуги чрез електронни платежни инструменти, включително банкови 
карти, в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи. 

/2/ В основанието за всяко плащане се използва уникален идентификатор, свързан с 
извършването на съответната услуга. 

/3/ Плащането се счита за извършено, когато Община Кричим получи потвърждение 
от информационната система на съответния електронен платежен инструмент. 

/4/ Справката за дължими данъци и други публично правни задължения с 
възможност за плащане по електронен път може да бъде вписана като административна 
услуга в Регистъра на услугите по Наредбата за Административния регистър. 
  
                                                                Електронно връчване 
 

Чл. 56. /1/ Връчване на електронни документи се извършва по реда на чл.26 от ЗЕУ. 
        /2/ Електронните документи, които подлежат на връчване, са документи – резултат от 
изпълнение на електронни административни услуги, актове, фишове, електронни фишове и 
наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и 
наказания, както и други документи или актове, при които връчване или съобщаване се 
изисква от закон. 
       /3/ Електронните документи се подписват с електронен подпис, издаден по реда на 
Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите. 
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       /4/ Проверката на интегритета на документите и на валидността на електронния подпис 
става автоматично или по изключение – от определено длъжностно лице, по реда на чл. 27 
от Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите. 
 

                                ІХ. ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ 

 Чл. 57. Неизпълнението на разпоредбите на настоящите Вътрешни правила се счита 
за дисциплинарно нарушение и е основание за търсене на дисциплинарна отговорност. 
 Чл. 58. Кметът на Общината може да налага дисциплинарни наказания, съобразно 
разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител на служители от 
общинската администрация, които не изпълнят възложена задача или  решение, което 
произтича от изискванията на тези правила и е във връзка с преките им служебни 
задължения. 

 
 Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

                    
§ 1./1/ Технологичните карти на процесите се изготвят с непосредственото участие на 

служителите от деловодство под контрола на ръководителите на съответните структурни 
звена в срок до 3 /три/ месеца от утвърждаването на Вътрешните правила. 

/2/ Технологичните карти на процесите се подписват от ръководителите на 
структурни звена и утвърждават от Секретаря на Община Кричим, като стават неразделна 
част от настоящите Правила. 

§2. Технологичните карти на процесите се въвеждат в електронната система за 
регистрация и контрол на документооборота за повишаване надеждността на контрола 
върху качеството и сроковете в административното обслужване, чрез автоматизирането му. 

§3. Ръководителите и служителите в общинска администрация са длъжни да 
познават и спазват разпоредбите на настоящите правила. 

§4. Контролът по спазване на клаузите във вътрешните правила за административно 
обслужване се осъществява от Секретаря на Община Кричим. 

§5. Настоящите правила се утвърждават на основание чл.1, ал.2 от Наредбата за 
  административното обслужване. 

§ 6. Ръководителите и служителите в общинска администрация са длъжни да 
познават и спазват разпоредбите на настоящите правила. 

§ 7. Контролът по спазване на клаузите във Вътрешните правила за административно 
обслужване се осъществява от Секретаря на Общината. 

§ 8. Настоящите правила се утвърждават на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за 
административното обслужване. 

§ 9. Вътрешните правила са утвърдени от Кмета на Община  Кричим със Заповед № 
РД-02-09-485 и влизат в сила от 16.12.2021 г. Същите се обявяват по реда на чл. 28, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. 

 
 
 
Изготвил: /П/ заличено обстоятелство по 
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
Величка Бучова - секретар 
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