ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-КЪРДЖАЛИ
6600 Кърджали, бул.“България” №41, тел: +359361/60150; факс: +359361/60151
__________________________________________________________________________

КЪРДЖАЛИ
2014 г.

1

Областна администрация-Кърджали, като организация предоставяща
публични услуги, поставя като приоритет в работата си удовлетвореността на
обществото от действията й.
Административното обслужване се осъществява при спазване на разпоредбите
и
принципите,
установени
в
Закона
за
администрацията и
в
Административнопроцесуалния кодекс/АПК/, както и при гарантиране на:
1. равен достъп до административните услуги и до информация за
административното обслужване;
2. различни форми за достъп до административните услуги и
информацията за тях;
3. любезно и отзивчиво отношение;
4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от
подобряване на административното обслужване в администрациите, което
осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
5. надеждна обратна връзка;
6. изпълнение на задълженията във връзка с административното
обслужване по предварително разработени и обявени правила;
7. качество на предоставяните услуги.
В условията на промени в нашето общество и усилията за приобщаване
на страната ни в ЕС, държавната администрация се изправя пред нови
предизвикателства. Обществото има право да очаква висококачествени
административни услуги и подобряване достъпа до тях.
За да отговори на повишените изисквания Областна администрация
Кърджали предприе и внедри редица мерки свързани с подобряване на
административното обслужване. Създаването на ХАРТА НА КЛИЕНТА е
стъпка в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото.
Основните приоритети в дейността на областна администрация са:
създаване на ефективна администрация, способна да прилага
предсказуемо българското законодателство и законодателството на
Европейския съюз;
- използване на принципа “Гражданинът може всичко, което не му е
забранено от закона, а чиновникът само онова, което законът изрично
предвижда”;
- създаване на система от мерки и процедури за предотвратяване на
корупцията в администрацията;
- откритост и достъпност до работата на администрацията.

Ползи за клиентите
• Подобрен достъп до услуги – подобрено разбиране от страна на
клиентите на техните права и подобрена информираност за това от къде и как
могат да получават дадена услуга;
• Високо качество на предоставяните услуги - намаляване на личните
разходи и времето за получаване на услуги, както и променено отношение и
желание за съдействие на служителите, обслужващи клиентите;
• Прозрачност и отзивчивост – ясни процедури за обслужване,
съгласувани с клиента. Подобрена комуникация по време на целия процес на
обслужване (клиентите са информирани на какъв етап се намира техния
въпрос). Осигуряване на по-добър информационен достъп на граждани за
сигнали срещу прояви на корупция в областта, чрез ''горещ'' телефон /60152/,
кутия за сигнали, анкета ‘’Вашето мнение за нашата работа’’ и възможност за
задаване на въпроси към областния управител on-line в сайта на областна
администрация;
• Влияние на обществото върху решенията, изработвани и приемани
в администрацията – развитието на гражданското общество ще насърчава
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клиентите да изказват мнението си за получаваните от тях услуги. Чрез
каналите за регистриране на неудовлетвореност от обслужването, те могат да
оказват допълнителен натиск върху администрацията в посока подобряване на
обслужването.

Ползи за администрацията

• Изграждане
на
по–ефикасна
организация–
ефективното
организиране на дейностите ще намали разходите по обслужването в
дългосрочен план и ще освободи средствата за други дейности;
• По- голямата прозрачност при обслужването – която би могла да
доведе до подобрен имидж на държавната администрация пред обществото;
• Подобрена
координация
между
звената
в
рамките
на
административната структура и между отделните административни
структури – както по хоризонтала, така и по вертикала, в посока на по –
ефективно споделяне на знания, методи, средства и информация;
• Подобрени механизми за комуникация и обратна връзка от
клиентите – което ще доведе до повишено участие на клиентите и техните
представители (например НПО) в разработване на механизми на обслужване;
• Намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за
обвинения в корупция – чрез пресичането на прекия контакт между искащия
услугата и извършващия услугата на експертно ниво.
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВИД НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА, ПРАВНО
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ОСНОВАНИЕ

"ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И
КОНТРОЛ"

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН

НАПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" /ДС/
РАЗДЕЛ “НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ - ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ”
1.

Издаване
на
Актове
за
публична чл.68 във вр. 1 месец
държавна собственост на ведомства, чл.2,ал.2 от ЗДС
министерства
и
други.
Предложение
от
съответното
министерство за актуване на имота и
приложени
към
него:
1. Скица на имота, издадена и заверена от
Общината по местонахождение на имота
или от общинска служба "Земеделие и
гори".
2. Копие от АДС, съставен по-рано.
3.
Счетоводна
справка
с
посочена
балансова стойност по сметка 203 за
сгради и стойност на земята по сметка
201.
4.Техническа характеристика на сградата
съдържаща: застроена площ, етажност,
конструкция, година на строеж и граници.
5. Заповед за предоставяне на имота за
ползване и стопанисване - от съответното
министерство
или
ведомство.
6.Удостоверение
за
реституционни
претенции.

2.

Издаване на Актове за частна държавна чл. 68 във вр. 1 месец
собственост на ведомства , министерства чл.2,ал.3 от ЗДС
и
други.
Предложение
от
съответното
министерство за актуване на имота и
приложени
към
него:
1. Скица на имота - издадена и заверена
от Община по местонахождение на имота
или от общинска служба "Земеделие и
гори".
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2. Копие от АДС, съставен по-рано.
3.
Счетоводна
справка
с
посочена
балансова стойност по сметка 203 за
сгради и стойност на земята по сметка
201.
4.Техническа характеристика на сградата
съдържаща: застроена площ, етажност,
конструкция, година на строеж и граници.
5. Заповед за предоставяне на имота за
ползване и стопанисване - от съответното
министерство
или
ведомство.
6.Удостоверение
за
реституционни
претенции.
3.

Издаване на акт за държавна собственост
на парцели включени в парцеларните
планове
на
стопанските
дворове
Предложение за издаването на акт за
частна
държавна
собственост
от
ОД”Земеделие и гори” с приложени към
него:
1.Скица на имота от общинска служба
"Земеделие и гори" по местонахождение
на
имота.
2. Протокол за приемане на парцеларния
план.
3.
Посочена
стойност
на
земята.
4. Опис на имотите, за които ще се
издават актове за частна държавна
собственост.
5. Заверено копие от нотариален акт на
закупените сгради. /в случаите, когато в
имота има построени сгради/.

4.

Издаване
на
удостоверения
за АПК
снабдяване с нотариални актове по
обстоятелствена
проверка
1.
Искане
за
издаване
на
административна
услуга.
2. Оригинал на скица на имота. /Когато
имота е в регулация – на скицата, имота
да е отразен с повдигнати граници. Когато
имота е земеделска земя, скицата да бъде
заверена от общинска служба "Земеделие
и
гори"/
3.
Решение
на
общинска
служба
"Земеделие и гори" за възстановяване на
собственост.
4. Становище, че няма реституционни
претенции
към
имота.
5. Удостоверение за наследници /ако
имотът
е
наследствен
/
6. Заверено копие от нотариален акт /
договор
/.
7. Удостоверение за платени данъци.

РАЗДЕЛ
“ОТПИСВАНЕ
СОБСТВЕНОСТ”
5.

чл.68 от ЗДС 1 месец
във вр. чл.45,
ал.10
от
ППЗСПЗЗ

НА

7 дни

ИМОТИ-ДЪРЖАВНА

Отписване на имоти от актовите книги за чл.78 от ЗДС
държавна собственост и предаването им
на
търговски
дружества
Искане- свободен текст и приложени към
него:
1. Скица на имота - заверена от
техническата
служба
по
местонахождение
на
имота
2. Договор за покупко-продажба или
Удостоверение от централен депозитар заверено
копие
3.
Приемо-предавателен
протокол
–
заверен
4. Извадка от баланса на дружеството за
заведените
ДМА
/дълготрайни
материални активи / сметка 203 за сгради
и
сметка
201
за
земя.
5. Начин на включването на недвижимия
имот
в
капитала
на
търговското
дружество.
6. Копие от акт за държавна собственост.
7. Съдебно решение за регистрация или
удостоверение за актуално състояние на
търговското
дружество
/
заверено

1 месец
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копие/.
6.

Отписване на имоти частна държавна
собственост от актовите книги за
държавна собственост, преминали
собственост на общините
Искане - свободен текст и приложени
към него:
1. Скица на имота с повдигнати граници заверена от техническата служба по
местонахождение на имота
2. Копие от акт за държавна собственост.
3. Доказателства за наличието на
подробен градоустройствен план /в
случай на искане по § 42 от ПЗР на
ЗИДЗОС/.
4. Доказателства, че имотът е придобит
чрез отчуждително производство / в
случай на искане по чл. 2, ал. 1, т. 4 от
ЗОС/.
5. Доказателства, за наличието на
обстоятелството, по силата на което се
твърди, че общината е собственик на
имота / в случай на искане по чл. 2, ал. 2
от ЗОС/.

чл.78 от ЗДС, в 1 месец
вр. с чл.2 от
ЗОС или §42 от
ЗОС

7.

Отписване на имоти възстановени с
решение на поземлена комисия
Искане - свободен текст и приложени
към него документи:
1. Удостоверение за наследници или
пълномощно /ако искането не е от
собствениците/.
2. Решението на общинска служба
"Земеделие и гори" - заверено

чл.78 от ЗДС 1 месец
във вр. чл.18
от ППЗСПЗЗ

8.

Отписване на имоти от актовите книги за чл.78 от ЗДС
държавна собственост, представляващи
парцели
по
парцеларен
план
Искане и приложени към него документи:
1. Договор за продажба /замяна/ заверено копие или друг документ,
удостоверяващ правото на молителя.
2. Скица - актуална и оригинална.
3. Съдебно решение за регистрация и
удостоверение за актуално състояние на
търговското дружество - заверено копие
/ в случай че новият собственик е
търговско дружество/.

1 месец

9.

Отписване на реституирани с решение на чл.78 от ЗДС
съда имоти
от
актовите
книги
за
държавна собственост Искане-свободен
текст
и
приложени
към
него:
1. Удостоверение за наследници или
пълномощно /ако молбата не е от лицата,
упоменати
в
решението/
2. Заверено копие от на влязлото в сила
решение
на
съда.
3. Документ за възстановено обезщетение
/ако делото е във връзка със ЗТСУ/
4. Скица на вещото лице, включена в
решението – заверено копие

1 месец

10. Отписване на реституирани със заповед чл.78 от ЗДС
на кмет на община имоти от актовите
книги
за
държавна
собственост.
Искане-свободен текст и приложените
към
него:
1. Удостоверение за наследници или
пълномощно /ако молбата не е от
собственика/ - ЕСГРАОН към съответното
кметство
2. Заверено копие от заповедта на кмета
на
съответната
община.
3. Скица на възстановения имот заверена от техническата служба по
местонахождение
на
имота.
4.
Документ
за
възстановяване
на
полученото обезщетение.

1 месец

11. Отписване на имоти от актовите книги за чл. 78 от ЗДС
държавна собственост, при отпаднало
основание.
Искане - свободен текст и приложени към

1 месец
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него:
1.
Скица
на имота
актуална
и
оригинална.
2. Копие от акт за държавна собственост.
3. Удостоверение за наследници или
пълномощно /ако молбата не е от
собственика/.
5. Ако искането е въз основа на Решение
на комисията по ЗОСОИ - заверено копие
от
Решението.
6. Ако имотът е отнет по присъда от
Народен
съд-заверено
копие
от
присъдата.
7. Документ за собственост /преди
отчуждаването/.
12. Отписване от актовите книги за държавна Чл.78 ЗДС
собственост на имот, закупен с договор
от Областен управител. 1. Искане с
упоменат номер и дата на договора.

1 месец

РАЗДЕЛ “РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ-ЧАСТНА
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”
13. Продажба на държавна земя на граждани ППЗДС
придобили право на строеж върху нея
Искане по образец и приложени към
него:
1. Документ за собственост /Договор за
учредено
право
на
строеж
/.
2. Скица на имота-от техническата служба
по
местонахождение
на
имота.
3. Нотариален акт/или констативен акт от
Общинската администрация, че сградата е
завършена
в
груб
вид/.
4. Разрешение за строеж или акт за
узаконяване - от техническата служба по
местонахождение
на
имот.
5. Копие от одобрения архитектурен
проект
на
сградата.
6. Удостоверение за наследници /ако е
необходимо/.
7. Копие на акт за държавна собственост.
8. Декларация за имотно, гражданско и
семейно състояние /по образец/

1 месец -заповед

14. Доброволна делба между държавата и чл.55 от ЗДС
физически
или
юридически
лица
/ликвидиране
на
съсобстеност
с
държавата/
Искане по образец и приложени към
него:
1. Скица на имота-техническа служба по
местонахождение
на
имота.
2.
Документ
за
собственост
на
съответната идеална част от имота.
3. Удостоверение за наследници /ако е
необходимо/.
4. Копие на акт за държавна собственост.

1 месец

15. Продажба
на
държавни
жилища, Чл. 49 от ЗДС
ателиета
и
гаражи
на
граждани
настанени в тях по административен ред.
Искане по образец и приложени към
него:
1. Декларация за имотно, гражданско и
семейно
състояние
/по
образец/.
2. Декларация за наличие на условията
по чл. 78 и обстоятелствата по чл. 79 от
ППЗДС
/
по
образец/.
3. Настанителна заповед от съответния
ръководител
на
ведомство.
4. Съгласие на съответното ведомство за
закупуване /съгласието има действие
шест
месеца/.
5. Копие на акт за държавна собственост.

1 месец

16. Безвъзмездно или възмездно учредяване
на право на строеж.
След издаване на заповед за обявяване
на търг или конкурс
1. Комплект документи могат да бъдат
получени от гишето на Областна
администрация

1 месец

Чл. 58 от ЗДС
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17. Учредяване на право на надстрояване, Чл. 59 от ЗДС
пристрояване
Искане свободен текст и приложени към
него:
1. Скица за проучване и проектиране - от
техническата
служба
по
местонахождение
на
имота.
2. Копие на акт за държавна собственост.
3. Одобрен архитектурен проект на
съществуваща
постройка.
4.
Документ
за
собственост
на
постройката.
5. Съгласието на всички съсобственици протокол на общото събрание на входа.

1 месец

18. Продажба на имоти - частна държавна Чл. 44 от ЗДС
собственост
чрез
търг.
След издаване на заповед за обявяване
на
търг
1. Комплект документи могат да бъдат
получени
от
гишето
на
Областна
администрация

до 2 месеца

19. Замяна на имоти-частна държавна
Чл. 45 от ЗДС
собственост с недвижими имоти,
собственост на физически и юридически
лица
Ако Областния управител вземе решение
за извършване на замяна:
Искане от физическо или юридическо
лице с приложени:
1.Удостоверение за актуално състояние в
случай, че кандидатът е юридическо
лице.
2.Нотариален акт за собственост на
имота, който се предлага от физическото
или юридическото лице;
3.Скица на имота – от съответната община
4.Удостоверение от службата по
вписвания към съответния Районен съд
по местонахождение на имота, че няма
тежести.
5.Удостоверение за данъчна оценка за
имота, собственост на физическото или
юридическото лице.
6.Експертна оценка от лицензиран
оценител /възлага се от
Обл.администрация/.
7. АДС и скица на имота за замяна /
прилага се служебно от Областна
администрация/.
8.Удостоверение за данъчна оценка/
прилага се служебно от Областна
администрация/.
9.Експертна оценка от лицензиран
оценител /възлага се от
Обл.администрация/

1 месец

20. Учредяване право на ползване върху чл. 56 от ЗДС
недвижим имот - частна държавна
собственост
/възмездно
или
безвъзмездно/.
При решение на Областния управител за
учредяване на право на ползване и
издаване на заповед за провеждане на
търг
или
конкурс
1. Комплект документи могат да бъдат
получени
от
гишето
на
Областна
администрация

2 месеца

РАЗДЕЛ “СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”
21. Предоставяне
на
безвъзмездно чл.15 от ЗДС
управление на имоти, частна държавна
собственост на юридически лица и др.
организации на бюджетна издръжка.

1 месец

22. Предоставяне
на
помещения
частна Чл. 20 от ЗДС
държавна собственост за нуждите на
синдикални
организации
Искане свободен текст и приложени към
него:
1. Удостоверение за актуално състояние

1 месец при налични
помещения
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на организацията, извлечено от интернет
страницата на Агенция по вписванията
/Търговски
регистър/.
2. Пълномощно на лицето упълномощено
да
подписва
договора.
3. Данъчен № ; Булстат
23. Отдаване под наем на имоти, частна чл.19, ал. 1 от 2 месеца
държавна собственост чрез търг или ЗДС
конкурс.
След издаване на заповед на Областния
управител за откриване на търг или
конкурс.
1. Комплект документи могат да бъдат
получени
от
гишето
на
Областна
администрация.
24. Отдаване под наем на имоти, частна чл.19, ал. 2 от 1 месец при наличие
държавна собственост без търг или ЗДС, във вр. с на свободен имот
конкурс.
чл.16аот ППЗДС
За здравни, образователни и хуманитерни
дейности, за соц. задоволяване на съотв.
нужди на населението. Искане свободен
текст
и
приложени
към
него:
1. Удостоверение за актуално състояние
на
организацията.
2. Пълномощно на лицето упълномощено
да
подписва
договора.
3.Булстат
25. Издаване на заповед за изземване на Чл. 80 от ЗДС
държавен имот, който се владее или
държи без основание, който се ползва не
по предназначение или нуждата от който
е отпаднал.

1 месец

26. Настаняване под наем в държавни Чл. 22 от ЗДС
жилища,
ателиета,
гаражи
Искане по образец и приложени към
него:
1. Декларация за семейно и имотно
състояние.
2. Удостоверение за граждански брак,ако
семейството има дете - удостоверение за
раждане.

1 месец при свободни
жилища

РАЗДЕЛ “ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ ПО ЗОСОИ И
ОТЧУЖДАВАНЕ”
27. Връчване на депозитарни разписки за Чл. 7, ал. 2 от 14 дни
притежаване на компенсаторни записи
ЗСКИ
28. Консултации, свързани с използване на
компенсаторни инструменти

ежедневно

НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ" /АК/
РАЗДЕЛ “Контрол по законосъобразност на органите на местното
самоуправление”
29. Проверка
по
законосъобразност
Решенията на Общинските съвети
терит. на Област Кърджали.

на ЗА, ЗМСМА
на

7 дневен за връщане
за ново обсъждане
14 дена за оспорване
от получаването на
протоколите
с
решения на ОбС.

30. Издаване на Заповед за отмяна на ЗА, ЗМСМА
незаконосъобразни Заповеди на кметове
на Общини

14 дневен срок от
получаването й или
сезирането му.

РАЗДЕЛ ''Предложения, сигнали от физически и юридически
лица”
31. Извършване на проверка по постъпили Чл.107 АПК
предложения, сигнали и отговор на тях

Не по-късно от 2 м. от
постъпването им

РАЗДЕЛ “Координация и административен контрол
териториалните звена на държавната администрация”
32. Преписки
ЗАТУРБ

до

Министерски

Съвет

по ЗАТУРБ

на

1 месец

33. Преписки до Министерски Съвет и други Чл. 31, ал. 1, т. 1 месец
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Министерства
и
ведомства
нормативни актове.

-

други 1

РАЗДЕЛ “Избори”
34. Организация и техническа подготовка за ИК
провеждане на избори за президент, за
Народно Събрание, местни избори и
избор
на
членове
на
европейски
парламент.

"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "
35. Съгласуване
и
одобряване
на
инвестиционни проекти за обекти на
техническата инфраструктура с обхват и
значение за повече от една община и
издаване разрешение за строеж за обекти
на техническата инфраструктура с обхват
и значение за повече от една община.
1. Писмено заявление на лицата, имащи
право
да
строят;
2.
Документ
за
собственост;
Когато
трасето
засяга:
чужд поземлен имот, да се представи
договор за отстъпване на право на строеж
по чл. 205 от Закона за устройство на
територията;

чл.141, ал.2 и 1 месец Такса съгл.
ал.5,чл.145,
ЗУТ
ал.2,
чл.148,
ал.3 от ЗУТ

•

горите и земите от горския фонд,
да е изпълнена процедурата за допускане
на строителство в горите и земите от
горския фонд съгласно Закона за горите и
Правилника за прилагане на Закона за
горите и Наредба №19/5.10.1999г. за
строителство в горите и земите от горския
фонд.

•

земеделски земи, да е изпълнена
процедурата по Закона за опазване на
земеделските земи и Правилника за
прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи:
- решение за утвръждаване на трасе
/площадка/
на
обекта;
-решение
за
промяна
на
предназначението на земеделските земи.
3.Скица
/виза/
за
проучване
и
проектиране
по
чл.140
от
ЗУТ;
4.Три копия от проекта, който съдържа
най-малко - части-конструктивна /ако е
необходимо/,придружена с доклад от
независим
строителен
надзор
върху
проектирането,
трасировъчен
план,
вертикална планировка, необходимите
проектни части на инсталациите, в т.ч. и
на отклоненията от общите мрежи и
съоръжения
на
техническата
инфраструктура, без които строежът не
може да се ползва по предназначение,
проект за организация и изпълнение на
строителството, ако е необходимо; всяка
част
включва
обяснителна
записка,
чертежи
и
изчисления.
5.Положителни становища на лицата по
чл. 6, ал. 5, т. 5 от ЗУТ, когато
инвеститора ги осигурява съгласно чл.
143, ал. 5 от ЗУТ; положително становище
за оценка за въздействие върху околната
срада, когато такава се изисква с
нормативен
акт;
6.Необходимите в зависимост от вида,
спецификата и местоположението на
строежа
разрешения
от
съответните
служби за ползване на вода за питейни,
производствени
и
противопожарни
нужди, за изпускане на отпадъчни води,
за ползване на електроенергия, за
съобщителни
връзки,
за
топлинна
енергия,
за
газоснабдяване,
за
изграждане
на
отклонения
от
републиканската
пътна
мрежа
или
железопътна мрежа и други, които
изискват нормативен акт.
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36. Приемане и одобряване на плановете на ЗСПЗЗ
земите по § 4. Общината представя на
Областния
управител
за
одобряване
следните
планове
и
комплектована
документация:

•

оригинал и копие на плана на
новообразуваните имоти, заедно
с регистъра на имоти към него, в
графичен и цифров вид;

•

протокол
за
приемане
на
кадастралния
план
заедно
с
протокола
от
проверката
на
цифровия му вид;

•

протокол за приемане на плана
на
новообразуваните
имоти
заедно с протокола от проверката
на цифровия му вид;

•

протокол
за разглеждане
на
постъпили искания и възражения
заверен
от
председателя
на
комисията,
след
като
изпълнителя
е
нанесъл
поправките
по
уважените
искания и възражения;

•

копие от обявлението в ДВ и
данни за разгласяването чрез
средствата
за
масова
информация;

•

акт
за
постъпили
възражения;

•

постъпили писмени
възражения.

в

1 месец

срок

искания

и

37. Утвърждава
Областната
транспортна Наредба
№2/ 1 месец
схема- разписания на междуобщински 2002г. на МТС
транспортни линии в област КЪРДЖАЛИ.
Предложенията за откриване на нова
автобусна линия или допълнителен курс
по съществуваща линия в областните и
Републиканска транспортни схеми да
съдържат
следните
документи:
1. Курсовете непосредствено преди и след
предложен нов курс по същата линия или
друга линия, осигуряваща връзка с
крайния
пункт
по
маршрута.
2. Проект на маршрутно разписание.
3.
Предполагаем
пътникопоток.
4. Схема на маршрута. - за нови линии.
38. Съгласува разписания на междуобластни Наредба №2/
транспортни линии от Републиканската 2002г. на МТС
транспортна схема, които имат спирки по
маршрутите
във
област
КЪРДЖАЛИ.
1. Курсовете непосредствено преди и след
предложен нов курс по същата линия или
друга линия, осигуряваща връзка с
крайния
пункт
по
маршрута.
2. Проект на маршрутно разписание.
3.
Предполагаем
пътникопоток.
4. Писмено съгласие на областните
управители на областите, на чиято
територия има спирки по маршрутите на
линията, въз основа на съгласуване от
кметовете на съответните общини.

1 месец

39. Искане за предоставяне на достъп до ЗДОИ
обществена информация 1. Заявление за
достъп до обществена информация

14
дни
Услугата е платена
съгласно Заповед №
10/10.01.2001г.
на
Министъра
на
финансите.
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
В съответствие с изискванията на Устройствения
областните администрации организационната структура
администрация-Кърджали е следната:

правилник на
на Областна
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СПРАВОЧНИК
ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
Бисер Николов
Областен Управител
0361/6 01 50
Муса Сеидахмед
Зам.Областен управител
0361/6 01 53

Назми Мюмюн
Зам.Областен управител
0361/6 01 54

Петя Тенева
Експерт ‘’Връзки с обществеността’’
0361/6 0156

АДМИНИСТРАЦИЯ
Неджатин Салим
Главен секретар
0361/6 01 59
инж. Яни Янев
Директор
Специализирана администрация
‘’АКРРДС’’
0361/60157
Събина Сюлюкчиева
Главен експерт „Стратегическо
планиране и европейски програми”
0361/ 6 0178
инж.Катя Димова
Главен експерт
„Регионално развитие и териториална
координация’’
0361/6 0175

Даниела Петрова
Директор
Обща администрация
‘’АПОФУС’’
0361/ 6-01-67
Веселин Костов
Главен експерт “Отбранителномобилизационна подготовка”
0361/6-59-61
Миглена Ралева
Главен счетоводител
0361/6 01 70

инж.Ангел Варелов
Главен експерт “ Устройство на
територията, строителство и
техническа инфраструктура ”
0361/6 01 77"
Бояна Петрова
Младши експерт “Канцелария и
документален фонд”
0361/6-01-50

Христина Кандилова
Старши счетоводител
0361/ 6 01 69

Васил Радев
Старши юрисконсулт
0361/ 6 01 64
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инж. Юксел Ибрям
Старши експерт “Земеделие, гори,
икономика и енергийна ефективност”
0361/ 6 01 77

инж. Нели Димова
Старши експерт „Управление на
имотите и вещите държавна
собственост”
0361/60174
Ива Узунова
Младши експерт „ Екология, води и
европейски програми
0361/60180

Петя Стефанова
Главен експерт ‘’Човешки ресурси’’
0361/6 01 66

инж. Симеон Колев
Младши експерт "Информационно
обслужване"
0361/ 6 01 60

Мария Милчева
Главен специалист ‘’Административно
обслужване’’
0361/60152

Мариана Ставрова
Старши експерт “Надзор и актуване на
държавната собственост”
0361/ 6 01 74
Станка Стоева
Младши експерт “Придобиване и
разпореждане с имоти и вещи - частна
държавна собственост”
0361/ 6 01 71 интеграция

инж. Севда Въргова
Старши експерт “Контрол и
координация по устройство на
територията и защита при бедствия”
0361/ 6 01 79
Гергана Илчева
Юрисконсулт
0361/ 6 01 64

Николай Карагеоргиев
Юрисконсулт
0361/ 6 01 64
Вилдан Сефер
Младши експерт „Образование,
култура и младежки дейности”
0361/60180
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Жени Петрова
Старши специалист ”Регистрация и
архив на държавната собственост”
Росен Несторов
Изпълнител - шофьор

ОТГОВОРНОСТИ
Задълженията на служителите в Областна администрация-Кърджали са
отразени в длъжностните характеристики за всяка длъжност, а общите
задължения–в Раздел VІ “Задължения на служителите” от Правилник за
вътрешния ред и административното обслужване в Областна администрацияКърджали.
Съгласно Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Устройствен
правилник на областните администрации , Административнопроцесуалния
кодекс, Наредбата за общите правила за организация на административното
обслужване и вътрешни правила, служителите изпълняват задълженията си
безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност
на разгледаните случаи и лица и правят всичко възможно, за да бъде
обслужването достъпно за всеки.
Служителите
извършват
административното
обслужване
законосъобразно, своевременно и точно. Те са длъжни да се произнасят по
исканията на гражданите и юридическите лица и да им предоставят цялата
необходима информация, с оглед удовлетворяване на техните права и
интереси.
Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите,
които изпълняват, като при необходимост пренасочват гражданите или
юридическите лица към друг/и/ служител/и/, притежаващ/и/ съответната
компетентност.
Служителите са длъжи да информират гражданите и юридическите
лица, относно възможностите за обжалване, с оглед защита на техните права
и интереси.
Областна администрация–Кърджали е разработила и внедрила
Система за управление на качеството, по смисъла на Европейския стандарт
БДС ЕN ISO 9001:2000. Тя е първата администрация в Източна Европа
ползваща този стандарт за качество.
Системата за управление на качеството гарантира на групите клиенти
предоставянето на качествени услуги от висококвалифицирани експерти.
Ръководството на администрацията е регламентирало и разпространило
своята политика по качеството, като в нея са отбелязани конкретни и измерими
цели по качеството.
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО – СВЪРЗАНА С УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА
КЛИЕНТА и включваща постоянното подобряване по отношение
изпълнението на изискванията и очакванията на групите Клиенти и на
всички заинтересовани страни на базата на получените резултати от
провежданите анализи и оценки.

14

ГРУПИ КЛИЕНТИ
¾
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
¾
ОРГАНИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
¾
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
¾
ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА РЕГИСТРИРАНИ ПО ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН
¾
ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

ПЛАНИРАНЕ
Поставените в Областна администрация-Кърджали цели по качеството
отговарят на законовите и подзаконови актове в осъществяваната от
администрацията основна дейност-предоставяне на услуги. Поставените цели
съответстват на функциите и нивата в администрацията.
Планирането на целите се осъществява на базата на получената информация
от:

Клиенти, Доставчици, Партньори;

Служители на Областна администрация чрез проведени разговори с
тях;

резултати от проведени проучвания на базата на наличната
информация от извършвани наблюдения;

данните от Дневниците на групите Клиенти;

анализ на данните от месечните отчети за дейността;

отчитане на спецификата на групите Клиенти, техни потребности и
променящи се изисквания.
Планирането на целите е свързано с оценка на възможностите за
развитие чрез подобряване на условията за осъществяване на процесите по
предоставяне на услуги и свързаните с това дейности, използване на средства
за мотивиране на работещите във Областна администрация-Кърджали
служители, подобряване на цялостната им дейност.
ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИТЕ
Основните методи и средства за получаване на информация, с цел
задоволяване изискванията, желанията, както и заявените и предполагаеми
очакванията на Клиентите на организацията са:

осъществяване на преки контакти с настоящи и потенциални Клиенти
и поддържане на обратна връзка с тях чрез:
o
приемен ден на Областния управител–веднъж седмично, всеки вторник
от 14.00 ч. до 16.00 ч., в организирана приемна, където се регистрират
приемите, поставените проблеми от гражданите и се проследяват
предприетите мерки, като се отговаря последващо писмена форма на всеки
гражданин, Дневник за регистриране на прием на граждани от Областния
управител;
o
получаване на запитвания, сигнали и искания, изпратени по
пощата или представени в администрацията от граждани или юридически лица
се регистрират в деловодството и се проследяват по административен път за
разглеждане и отговор. Те се регистрират в системата за електронен
документооборот ‘’Акстър’’, като се генерира уникален входящ номер за
всяка преписка;
o
постъпващи мнения, предложения и забележки, посочени в Книга
за мнения, предложения и забележки и АНКЕТА;
o
анализите и решенията от проведените работни срещи с
представителите на местните власти /Кметове, Председатели на Общински
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съвети/ в рамките на Областния съвет по регионално развитие, текущи работни
срещи и др.се регистрират от служителите провели срещата в съответни
протоколи Дневник на заседанията на Областен съвет за развитие;

проучване на състоянието в областта, чрез оценката за работата на
Областната администрация от медиите, анализ и оценка на резултатите от
получените данни. В зависимост от това Ръководството съгласува и взема
съответните решения за предприемане на адекватни и навременни действия,
съобразно изискванията на групите Клиенти;

сравнения на постигнатите показатели с тези от минали периоди и
предвиждания за бъдещето, което се извършва на базата на периодично
изготвяните от Ръководството анализи и прогнози.
Устанановяването на обратна връзка с групите Клиенти се осъществява главно
на базата на провеждане на работни срещи и съвместни мероприятия с тях,
чиито резултати се регистрират в съответните Документи.
Успехът на Областна администрация зависи от приемането и
удовлетворяването
на
потребностите
и
очакванията
на
заинтересованите страни. Тези потребности и очаквания са въведени
от Ръководството на Областна администрация, като свои изисквания.
Областна администрация-Кърджали има точна идентификация на
потребностите на Клиентите, ясно дефинирани рамки на права и
задължения–Конституцията, законите и подзаконовите нормативни
изисквания и реално оценява своите силни и слаби страни.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРУПИТЕ КЛИЕНТИ
Комуникацията с Клиентите е непрекъснат процес базиращ се на
основното задължение на администрацията да предоставя административни
услуги и постоянният пряк контакт с ползвателите им.
За изграждането на пълноценни двустранни взаимоотношения,
администрацията и Ръководството комуникират с Клиентите, чрез широк
спектър от инструменти:
• Ежеседмичен брифинг с медиите за запознаване с основните
аспекти на дейността на администрацията – Дневник на медийните брифинги
• Ежедневна комуникация с обществеността посредством медиите,
чрез подаване на прессъобщения за предстоящи и минали събития Дневник на
прессъобщенията
• Ежеседмичен приемен ден на Областния управител за гражданите
от областта Дневник за приема на граждани
• Лично участие на Областния управител в обществени и публични
мероприятия от живота на областта осигуряващи широки контакти с гражданите
• организиране и провеждане на работни срещи, консултативни
съвети с неправителствен сектор, дискусии, обсъждания и др.
По отношение на местните власти, Областния управител осъществява
редовна официална кореспонденция с кметовете на общините и
председателите на общинските съвети. Провежда редовно законово
изискуемите Областни съвети за развитие с участието на кметове на общини и
председатели на общински съвети за формирането на регионалната политика
и множество неформални срещи, с цел изясняване на проблемите и
подпомагане за тяхното разрешаване.
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ХАРТАТА НА КЛИЕНТА влиза в сила от датата на утвърждаване от
областния управител и изменения в нея се правят само по реда за нейното
утвърждаване.
Настоящата ХАРТА НА КЛИЕНТА съдържа 17 листа и е достъпна до
всички заинтересовани страни.

БИСЕР НИКОЛОВ
Областен управител на област Кърджали

17

