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ГЛАВА ПЪРВА 

ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 1.(1) Тези правила уреждат въпросите, свързани с предоставяните от Областна 

администрация Търговище услуги по начин, който да ги направи достъпни, да улесни 

гражданите и юридическите лица, да гарантира законосъобразното им и срочно 

извършване. 

(2) "Административно обслужване" по см. на § 1 от ДР на Закона за администрацията е 

всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на 

администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги. 

(3) Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, 

установени в Закона за администрацията, Наредбата за административно обслужване 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 до информация за 

административното обслужване; 

3. любезно и отзивчиво отношение; 

4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване 

на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на 

резултатите при едни и същи обстоятелства; 

5. надеждна обратна връзка; 

7. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по 

предварително разработени и обявени правила; 

8. качество на предоставяните услуги. 

(4) Главният секретар организира периодично допитване, изследване и оповестяване 

на удовлетвореността на потребителите на административните услуги. 

ГЛАВА ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
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Чл. 2. Административна услуга по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на Закона за 

администрацията е: 

1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти 

с правно значение; 

2. издаване на индивидуални 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 административно правен 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; 

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. 

Чл. 3.(1) Административното обслужване на заинтересованите граждани и организации 

в Областна администрация Търговище се извършва от звеното за административно 

обслужване. 

(2) Гишето за административно обслужване на граждани и юридически лица при 

Областна администрация Търговище е с работно време от 09,00 часа до 17,30 часа, 

без прекъсване. В случай, че в звеното има потребители на административни услуги в 

края на работното време, работата на звеното продължава  до приключване на 

тяхното обслужване, но не по-късно от 19.30 часа.  

(3) Определеното звено за “Административно обслужване” в Областна администрация 

работи на принципа “едно гише” т.е. осигурява прием за подаване на заявления за 

извършване на административни услуги и предоставя изготвения документ, след 

изтичане на срока за извършване на съответната административна услуга. 

(4) Заявителите контактуват само със служителя на определеното за целта “Едно гише” 

в администрацията, който им разяснява техните права и задължения. 

(5) Гражданите и юридическите лица, които се нуждаят от извършването на 

административна услуга, подават на определеното за целта “Едно гише” заявление, 
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което се завежда в електронна деловодна система “АКСТЪР”, която регистрира 

автоматично датата и часа на подаването. 

(6) При регистрацията се извършва проверка за наличието на всички необходими 

документи за извършване на административната услуга, посочени в заявлението и се 

образува служебна преписка. При приемането на заявлението служителят проверява 

дали вече има образувани преписки по същия проблем и ако има такива, свързва 

приетата молба с тях.  

(7) На заявителите се дава входящ номер на преписката и информация относно срока 

за извършване на административната услуга. 

(8) Към преписката служебно се прилагат всички документи, касаещи услугата, 

издавани или съхранявани от Областна администрация. 

Чл. 4.(1) Административната услуга се извършва, след като се изяснят фактите и 

обстоятелствата от значение за нейното предоставяне и се обсъдят обясненията и 

възраженията на заинтересованите граждани и организации. 

(2) За установяване на фактите и обстоятелствата административният орган може да 

събира и използва всякакъв вид доказателства и доказателствени средства, които не са 

забранени със закон. 

Чл. 5.(1) При упражняване на своите правомощия административният орган е длъжен 

да оказва съдействие и да дава информация чрез звеното за административно 

обслужване на заинтересованите страни, като: 

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 администрацията, 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, сигналът или предложението по 

установения ред; 

4. приема заявленията и искания, жалби, сигнали и предложения; 

5. приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена 

информация; 
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6. проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по 

предварително изготвен контролен списък; 

7. дава информация за хода на работата по преписката; 

8. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод на 

административното обслужване; 

9. предоставя исканите документи. 

(2) Главният секретар организира и контролира осигуряването на задължителната 

информация относно функциите и организацията на работата на Областната 

администрация във връзка с административното обслужване (Приложение № 1), която 

се обявява по реда на чл. 28, ал. 2 от АПК. 

(3) Областна администрация Търговище обявява информацията по ал. 1 (Приложение 

№ 1), както и информация за възможностите за подаване или получаване на документи, 

по електронен път в Интернет на страницата на администрацията с адрес: 

www.tg.government.bg , на официалното си табло за обявления, в брошури, с които 

всеки заинтересован може да се сдобие, чрез разяснения на длъжностните лица, 

приемащи исканията, или по друг подходящ начин. 

(4) Административното обслужване в Областна администрация Търговище се 

осъществява при стриктното спазване на задължителните стандарти за качество 

заложени в чл. 20 на Наредбата за административно обслужване и Стратегията за 

удволетворяване нуждите на потребителите.  

(5) Начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по 

прилагането на стандартите, както и правата на потребителите и организацията за 

работа със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване 

са заложени в приетата и широко публично оповестена Харта на клиента. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПРИЕМЕН ДЕН НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

Чл. 6.(1) Записването за приемния ден на Областния управител се извършва от Главен 

специалист” Организационна подготовка, комуникация и координация” на телефон 

0601/66654, на Заместник областните управители се извършва от технически сътрудник 

на телефон 0601/61328 
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(2) При записването за прием се изисква от лицата да предоставят обща информация 

относно характера на поставяния от тях проблем. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА 

Чл. 7.(1) Входящите документи заведени в деловодството на Областна администрация 

Търговище се предоставят от служителят в звеното всеки ден на Главния секретар, 

които ги преглежда и разпределя, след което ги представя на Областния управител за 

подпис. След резолюцията от Областния управител, Главен специалист” 

Организационна подготовка, комуникация и координация” нанася поставената от 

Областния управител резолюция в електронната деловодна система АКСТЪР и предава 

хартиения оригинал на преписките по първа резолюция на съответния служител до 

когото е адресирана. 

(2) Всички служители в администрацията проверяват ежедневно насочените към тях 

преписки в електронната деловодна система и получават преписката на хартиен 

оригинал в рамките на работния ден, в който тя е насочена към тях. 

(3) Заместник Областните управители, Главният секретар и Директорите на дирекции 

поставят своите резолюции в електронната деловодна система и така насочват 

преписката към съответния служител, който получава и хартиения оригинал на 

преписката. Те поставят в своите резолюции срок за изпълнение и следят чрез 

електронната деловодна система кога задачата е изпълнена. 

(4) Директорите на дирекции и служителите предприемат действия за изпълнение на 

резолюциите, както следва:  

• При резолюция “за предложение” – правят устно или писмено предложение по 

съответната преписка; 

• При резолюция “за сведение” – се запознават със съдържанието на документа и 

подготвят преписката за архив; 

• При резолюция “за становище” – представят на Областния управител своето 

становище в писмен или устен вид заедно с цялата преписка; 

• При резолюция “за изпълнение” – извършват необходимите действия по преписката; 

 (5) Директорите на дирекции възлагат с резолюция, изработването на проекто – актове 

по преписките на един или повече служители, като конкретизират задачите. 
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Чл. 8.(1) Когато в процеса на изпълнение на административната услуга се налага 

съгласуване с други учреждения и организации, това става служебно, без участието на 

гражданите. При получаване на отговор по вече образувана преписка, той се завежда в 

електронната деловодна система и се представя за резолиране заедно с цялата 

преписка. 

(2) Когато в процеса на изпълнение на административна услуга се установи, че тя 

трябва да бъде извършена от друг орган или друга администрация, преписката се 

изпраща по компетентност, като се информира и подателя за това. 

(3) В случаите когато исканията на заявителите са неоснователни или 

незаконосъобразни, или не могат да бъдат удовлетворени, извършващият 

административната услуга им посочва съображенията за това. 

Чл. 9.(1) На основание чл. 15 от Наредбата за административното обслужване на 

указателното табло поставено пред звеното за “Административно обслужване” в 

Областна администрация Търговище е поставен списък на всички административни 

услуги, извършвани от администрацията. Списъкът е публикуван и на интернет 

страницата на администрацията. 

(2) За всяка административна услуга са посочени необходимите документи, които 

следва да се приложат към заявлението/искането. Списъкът се актуализира при 

необходимост. 

(3) В звеното “Административно обслужване”, служителят предоставя на гражданите и 

юридическите лица образци формуляри на искания/заявления за съответната 

административна услуга, които имат препоръчителен характер. 

(4) Искания/заявления за извършване на административни услуги се подават в звеното 

за “Административно обслужване”. 

Чл. 10.(1) Исканията се подават устно или писмено. Исканията за издаване на 

индивидуални административни актове, заявени „устно” се отразяват в протокол, 

съгласно образец (Приложение № 1), който се подписва от заявителя и от 

длъжностното лице, което го е съставило. 

(2) Исканията и приложенията към него могат да се подават по електронен път, чрез 

лицензиран пощенски оператор или факс. 

(3) За извършването на административните услуги се спазват сроковете предвидени в 

Административно процесуалния кодекс, както и в специалните нормативни актове. 
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(4) На предложения и сигнали на физически и юридически лица се отговаря писмено в 

двумесечен срок от постъпването им, ако в специален закон не е установен друг срок.  

Чл. 11.(1) Изходящите документи се изготвят в три или повече екземпляра и се 

представят за подпис заедно с цялата преписка. 

(2) Последният екземпляр съдържа името, длъжността и подписа на служителя, който е 

изготвил документа, подписа на директора на съответната дирекция, подписа на 

Главния секретар и подписа на ресорния заместник областен управител, като се 

посочва и датата на изготвяне. 

Чл. 12.(1) Изходящите документи се подписват от Областния управител или от 

определено със Заповед от него лице. 

(2) Кръгъл печат “Областен управител Област Търговище” се полага върху оригинала на 

издаваните документи и писма само след подпис на Областния управител или 

определено със Заповед от него лице. 

 (3) Придружителните писма се изготвят на специална бланка с надпис “Областна 

администрация на Област Търговище” и могат да се подписват от Главния секретар, 

като се полага кръгъл печат “Областна администрация Област Търговище 3”. 

(4) Печатите се съхраняват по ред и от лица, определени с нарочна заповед на 

Областния управител. 

(5) Документът, предназначен за заявителя се получава в звеното за “Административно 

обслужване”, където е прието искането, на посочен от заявителя адрес, в случай че е 

заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор (за сметка на заявителя) или 

по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги. 

Заедно с документа за услугата, по искане на заявителя се връщат оригиналите на 

представените от него писмени доказателства. 

(6) Когато в нормативен акт е предвидено, че за извършване на услугата се дължи 

такса, предаването/изпращането на документа и връщането на приложенията към 

молбата става след заплащането на таксата по банкова сметка или в касата на Областна 

администрация. 

(7) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, документът са 

изпраща: 
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1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за 

сметка на заявителя. Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при 

доставяне на пратката; 

2. с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената на 

пощенските услуги от заявителя към Областната администрация. Цената на пощенската 

услуга се заплаща от Областната администрация на лицензирания пощенски оператор 

при подаване на пратката; 

3. по друг начин, който дава гаранция за доставяне на пратката на заявителя. 

Чл. 13.(1) Право да получат документа за услугата и приложенията към заявлението 

имат: гражданинът, направил искането или негов упълномощен представител, а за 

юридическите лица – представляващият го или упълномощено длъжностно лице. 

(2) Получаването на документите в звеното за “Административно обслужване”, където е 

прието искането, се удостоверява с подпис на получателя, с обозначаване на датата на 

получаване и вписване в изходящ регистър. 

Чл. 14. Подаването на заявление за комплексно административно обслужване до 

компетентния орган, когато той е Областна администрация Търговище, се извършва по 

реда на АПК и Наредбата за административното обслужване. 

Чл. 15. Заявяването на услугата пред Областна администрация Търговище, когато 

същата участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление, 

съгласно образец (Приложение № 2) по реда на Наредбата за административното 

обслужване.  

Чл. 16. Служителят в звеното за “Административно обслужване” извежда следните 

видове документи: заповеди на ДС, писма, удостоверения, становища, предложения, 

препоръки и други. Служителят “Човешки ресурси” извежда: заповеди, решения, 

пълномощни, командировъчни, актове за установяване на административни нарушения, 

наказателни постановления. 

Чл. 17.(1) Документите, заедно с приложенията към тях и с пликовете, в които са 

получени, се съхраняват до преминаването им в архив, без да се унищожава нито един 

от компонентите. 

(2) Архивирането на преписки и др. документи се извършва по реда определен във 

Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив на Областна администрация 

Търговище. 
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(3) Приключените преписки получават съответния индекс за архивиране, въвеждат се в 

системата за архивиране и се предават на служителя, отговарящ за архива, определен 

със заповед на Областния управител, за съхранение в продължение на срок, определен 

в “Индивидуалната номенклатура на делата със срокове за съхранение”, утвърдена от 

Областния управител.  

ГЛАВА ПЕТА 

ОБЖАЛВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 18. Отказът да се извърши административна услуга се обжалва по реда на АПК пред 

Административен съд Търговище 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

§1. Със заповеди на Областния управител могат да се уреждат и други въпроси относно 

реда и организацията на работа на Областната администрация. 

§2. Настоящите вътрешни правила са изготвени на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата 

за административното обслужване. 

§3. Контрола по спазването на Вътрешните правила за организация на 

административното обслужване в Областна администрация Търговище се извършва от 

Главния секретар. 

§4. Направените изменения влизат в сила от 07.05.2015 г.  

§5. Вътрешните правила да бъдат доведени до знанието на всички служители в 

Областна администрация Търговище за сведение и изпълнение. 
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