
ХАРТА НА КЛИЕНТА: 
НАШЕТО ОБЕЩАНИЕ КЪМ ВАС

СО – Район „Овча купел“ се ангажира да Ви осигурява все 
по-добро административно обслужване и да подобрява 
качеството на живот в района. Целта ни е да отговорим 
на Вашите потребности и да Ви предоставим възможно 
най-голям избор за достъп до услуги. 

Подобряването на обслужването е съвместна работа, за 
която всеки може да допринесе. Молим за Вашите 
препоръки, мнения и идеи, за да можем да продължим да се 
подобряваме.

Бихме се радвали обслужването
да се извършва при взаимно
уважение, внимание
и търпение.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА –
РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“



• Ще се стремим да комуникираме с Вас ясно и 
ефективно.
• Ще Ви обслужваме отзивчиво и учтиво в рамките на 
необходимото време за точно и цялостно обслужване. 
В случай на по-голямо натоварване, ще предприемем 
мерки за гъвкаво обслужване, за да намалим времето за 
чакане.
• Ще се отнасяме с Вас честно, ще спазваме 
конфиденциалността и ще уважаваме доверието, което 
ни гласувате.
• Ще извършваме редовно преглед на Хартата на 
клиента, ще я публикуваме и ще предоставяме 
информация на интернет страницата на района: 
www.ovchakupel.bg.
• Ще приветстваме Вашето участие и ще отговорим на 
Вашите коментари, винаги щом е възможно. Бихме искали  
да ни уведомите при неспазване на настоящата Харта 
на клиента.

Професионално и
любезно обслужване



• Ще предоставяме актуална информация за 
административното обслужване на информационното 
табло на етаж 1 (вляво) и на интернет страницата на 
района: www.ovchakupel.bg.
• Ще се стремим да намерим веднага решение на 
Вашите запитвания от общ характер.
• Ще ви кажем кой работи по преписката Ви и колко 
време се очаква да отнеме.
• Ще се свържем с вас, когато обещаем.
• Ще Ви уведомяваме, когато пренасочим преписката Ви 
към съответен компетентен орган.

Информация и
запитвания на

клиентите



• Ще Ви обслужим на едно място, лесно за намиране и 
достъп, на принципа „едно гише“.
• Ще носим баджове с имената, длъжността и звената, в 
които работим.
• Ще осигурим непрекъсваем режим на работа с клиенти 
в рамките на обявеното работно време от 8.30 до 17.00 
часа, а в определени случаи и до 19.00 часа.
• Ще се стремим да Ви приемем навреме, когато имате 
уговорена среща. Срещите се записват предварително в 
рамките на определеното приемно време. Приемното 
време на кмета е в сряда от 10.00 до 12.00 часа с 
предварително записване в понеделник на
тел. 02/855 61 61, вътр. 128.

Когато сте при нас



• Ще се представим чрез собствено и фамилно име.
• Ще се стремим да отговорим на всички телефонни 
обаждания на обявените по-долу номера.

Когато ни се обадите

Когато
ни пишете 

• Адресирайте писмата си на адрес:
ãð. Ñîôèÿ 1618, áóë. „Öàð Áîðèñ III“ ¹ 136 Â
ÑÎ – ðàéîí “Îâ÷à êóïåë”
• Ще можете да получите информация за 
регистрационния номер и дата на Вашето писмо или факс 
на тел. 02/955 44 62.
• Ще адресираме писмата на посочения от Вас адрес.
• Ще се стремим да отговорим до 7 дни на Вашите 
запитвания и до 14 дни при необходимост от проверка по 
запитването.
• Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в 
отговорите си.



• Ще се стремим да се свържем с Вас бързо и да 
отговорим професионално, в случай че сте посочили 
проблеми с обслужването чрез писмена жалба, оплакване 
или възражение.
• Ще се стараем да разрешим проблема незабавно, в 
случай че го поставите устно на съответния началник 
на звено, секретаря, ресорните заместник-кметове или 
кмета.
• Ще се извиним и ще направим всичко възможно да се 
коригираме, ако сме допуснали грешка.

Проблеми и жалби



• Да ни предоставяте цялата информация, от която се 
нуждаем.
• Да ни информирате за всички промени в личните Ви 
данни, които могат да повлияят на услугите, които Ви 
предоставяме.
• Да ни уведомите, ако не можете да присъствате на 
уговорената среща навреме.
• Да ни кажете, когато сте доволни от нашите услуги, 
така че да разберем кое е важно за Вас.

За да бъдем
максимално полезни,

молим:



• Общинска собственост и жилищен фонд:
02/955 44 62, вътр. 182 и 142.

• Гражданско състояние ЕСГРАОН:
02/955 55 05, 02/955 44 62, вътр. 174.

• Търговска дейност:
02/955 44 62, вътр. 217.

• Образование:
02/955 44 62, вътр. 202.

• Екология:
02/955 44 62, вътр. 268.

• Деловодство:
02/955 44 62, вътр. 237 и 238.

• Финанси и счетоводство:
02/855 87 80, 02/955 44 62, вътр. 157.

• Архитектура и градоустройство:
02/955 44 62, вътр. 163 и 257.

За контакт с нас

Проектът „Доброто управление в услуга на местната власт“ се изпълнява с 
финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2014.


