ХАРТА НА КЛИЕНТА
1. Кои сме ние ?
Район „Средец” е един от 24-те района на Столична община. Сградата на районната
администрация, където са разположени всички административни служби на района
се намира на ул. “Леге” №6.
Телефон за информация: 02/987-78-11; факс: 02/986-18-37; WEB www.sredecsofia.org; e-mail: info@sredec-sofia.org.
Приемно време за граждани: сутрин от 9:00ч. следобяд до 17:30ч. за деловодството
във Фронт офиса, като при наличие на граждани до обслужването им, съгл. Чл. 10 от
НАО.
Приемно време на кмета – сряда от 10:00ч. до 12:00ч. след предварително
записване при техническия сътрудник на кмета на тел. 987-75-55.
Приемното време на службите може да получите на телефона за информация.
2. Основни административни услуги, извършвани от Столична община и
районните администрации
– адресна регистрация, удостоверения за
раждане, брак, смърт, наследници, семейно положение, родствени връзки,
удостоверения за настойничество и попечителство, заверка на документи за
чужбина и други.
– регистрация на търговски обект, лицензи
за търговия, картотекиране и събиране на наеми, общински имоти и други.
ура – скици, разрешения за строеж, вписване в
кадастър и други.
– ремонт на общински жилища, училища и
детски градини, становища за услуги и други.
– разрешения за провеждане на
шествия, митинги и други.
2.Услуги, предоставяни от други администрации
– ул.” Гурко ” № 12. тел: 02/9859-60-00; 02/9859-63-03
- Дирекция социално подпомагане ул.” Съборна” № 5.
тел: 02/986-69-79; 02/987-64-83
– ул.”Христо Белчев” № 36, 2 ет., тел: 02/987-12-15
– вътрешен двор, 1 ет. тел: 02/980-77-46
едец” - ул.”Христо Белчев” № 36, ет.3, тел: 02/987-23-59

–Дирекция “Транспорт” Столична Община ул.”Будапеща”
№17 тел: 02/981-02-50
- ” Столична Община
ул.”Будапеща” №17 тел: 02/983-15-80
– 1 во РПУ ул.”Шипченски проход” № 98 тел:
02/9827-25-97; 02/9872-70-89
-во МВР “Средец”- ул. “Г. С. Раковски” № 185. тел: 02/9827-84-40;
02/9827-20-65
– паспортна служба: 1 во РПУ ул.” Шипченски проход”
№ 67
4. Как ще ви обслужваме?

, религия, етническа принадлежност,
политически убеждения, като спазваме обявените в настоящата харта „стандарти за
обслужване”
5. За връзка с нас
Уважаеми граждани Вие можете да се свържете с нас и да получите желаната
информация и услуги:

– пощенският ни код е 1000 София
-78-11
-18-37
смо на: електронна поща: info@sredec-sofia.org
6. Какво очакваме от Вас:

на информация.

7. Стандарти за обслужване

елен и
полезен за клиента отговор.
администрация.

тентността на нашата
администрация, ние ще Ви насочим към администрацията, която я предоставя.
8. Действия на клиента при оплаквания, похвали, предложения и мнения
Търсим Вашето мнение!
Ако сте доволни от съвместната ни работа ще Ви бъдем благодарни да споделите
Вашите бележки препоръки и мнения лично, или по телефон, електронна поща и
писмо. Вашите препоръки, бележки и мнения, ще ни помогнат да подобрим
качеството на услугите. Гарантираме, че ще обсъдим предложенията Ви и ще
огласим публично предприетите действия.
Ако не сте доволни от съвместната ни работа:

или кмет
или писмено чрез електронната поща и писмо.
9. Нашите принципи са:

препоръки.
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