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  11. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Всяко управление е в полза на хората. В тази връзка едно от важните неща бе да 

създадем условия и да подобрим достъпа до административно обслужване. 

През тези 4 години подобрихме достъпа до информация и осигурихме възможност за 

предоставяне на електронни административни услуги. В допълнение, чрез 

осигуряването на административни услуги най-вече в отдалечените от 

административния център населени места, се спестяват време и разходи на 

жителите на общината. 

 

 

 

Постижения: 

 

▪ Преустроихме административния център с нов и по-удобен достъп. За целта 

общината осигури средства в размер на 30 хил. лв. Сега гражданите могат бързо и 

лесно да получат обслужване на принципа „Едно гише“; 
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▪ Обновихме информационния портал на Община Сандански. Днес в него се 

съдържа цялата актуална информация за дейността на общината и ежедневно 

хиляди хора се информират от него. Заработи и порталът за електронни 

административни услуги, като към момента се предоставят над 30 броя услуги от 

различните отдели и дирекции към общината; 

 

▪ Създадохме организация за изнесени деловодства в селата Катунци и Склаве с 

предоставяне на всички услуги за гражданите и бизнеса. Там гражданите имат и 

възможността да се заплащат дължимите данъци и такси; 

 

▪ Въведохме система за електронна гласуване в Общински съвет, с което в пъти се 

намали използването и разходите за хартия; 

 

▪ Община Сандански стана част от системата за електронен обмен на документи 

между общинските и държавни институции, с което сведохме до минимум 

работата с хартия и времето за обработка на документооборота. Присъединихме 

се към системата за сигурно електронно връчване, разработена от Държавна 

агенция за електронно управление, чрез която гражданите и бизнеса могат да 

комуникират с общината по електронен път; 

 

▪ Обособихме бутон „Free call“, платформа „Кмете, виж!“ и Facebook страница на 

община Сандански. Те служат за бърза и лесна връзка с нас, както и за много по-

лесно подаване на сигнали до общинската администрация; 

 

▪ Осигурен е достъп на всички кметове и кметски наместници до електронната 

система „Единство 2“ за осъществяване на нотариалната им дейност при 

обслужването на населението; 

 

▪ Присъединихме се към средата за междурегистров обмен „Rejix” – чрез нея 

получаваме служебно информация от редица други институции, с което се 

намалява административната тежест към ползвателите на услугите; 

 


