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ЦИФРОВА АДМИНИСТРАЦИЯ 

БИЗНЕС МОДЕЛ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА –  

ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, КЪМ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И 

БИЗНЕСА 

 

Въведение.  

            Принципът на изграждане на електронно правителство се състои във 
възможността на гражданите или юридическите лица да получат 
административна услуга, обръщайки се към един правителствен портал, а не 
към отделен чиновник или ведомство. 
            На практика тази възможност се реализира чрез изграждане на единна 
интегрирана система за административни услуги между всички звена на 
администрацията на централно и местно ниво, която носи името "електронно 
правителство". 
            Формирането на системите на електронно управление е насочено към 
създаване на ефективен информационно – правен механизъм за реализация на 
правата на човека в условията на глобализация на обществото. 
  

СЪЩНОСТ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ. 

 

В началото на 90 – те години на ХХв. една от най – популярните концепции 
за формиране на информационно общество в световен мащаб става теорията за 
компютъризация на публичните функции. Концепцията за такава 
трансформация за първи път е предложена през 1978г. от Пол Бредли и Алберт 
Хол в работата си „Трансформация на формите на държавните системи:  
„публична принуда и административна юрисдикция”.1 Разработената от тях 
теория получава наименованието e- Country (електронна държава) и скоро 
получава широко разпространение.  
 По – късно този термин претърпява корекция и се налага терминът „e- 
Government” („електронно правителство”или „електронно управление”) като 

                                                           
1 Bradley, P., Hool,A., The transformation of form of State system: Political repressions and administrative 

jurisdiction. – NY,1978. P. 143 – 150; 
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обемът на това понятие, съдържанието на конкретните системи на електронно 
управление все още са спорни на доктринално ниво.    
 В Стратегията за развитие на електронно управление в Република 
България 2014-2020г., електронното управление е определено като:”управление 
в електронна среда на нормативните взаимодействия, административните 
процеси и обслужване и взаимодействието с потребителите, с използване на 
информационни, статистически и математически модели и методи на 
обработка на данни, информация и знания, които осигуряват много по – 
високо ниво на ефективнаст на управлението.” 
 Принципът на изграждане на електронно правителство се състои във 
възможността на гражданите или юридическите лица да получат 
административна услуга, обръщайки се към един правителствен портал, а не 
към отделен чиновник или ведомство.  
 
 

 

 

 

 

  

 

КАРТА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

Настоящата Карта се основава на Базисният модел на комплексно административно 

обслужване, приет на заседание на Министерския съвет от 19.06.2013.  

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК:  

Административна услуга е: 
а) издаване на индивидуални административни актове, с които се 
удостоверяват факти с правно значение  
б) издаване на индивидуални административни актове, с които се признава 
или отрича съществуването на права или задължения 
в) извършване на други административни действия, които представляват 
законен интерес за физическо или юридическо лице 

 

На практика тази възможност се реализира чрез изграждане на 

единна интегрирана система за административни услуги между 

всички звена на администрацията на централно и местно ниво. 
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г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или 
юридическо лице относно административноправен 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 
д) 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. 
 
Вътрешна административна услуга е административна услуга, която един 
административен орган предоставя на друг при осъществяване на неговите 
правомощия. 
 
Вътрешни електронни административни услуги са вътрешни 
административни услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от 
разстояние чрез използването на електронни средства. Вътрешни електронни 
административни услуги са и услугите, които могат да се заявяват и/или 
предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства, 
предлагани от лицата, осъществяващи публични функции, и от 
организациите, предоставящи обществени услуги, едни на други, както и на 
административните органи. Вътрешни електронни административни услуги 
могат да се предоставят и от административните органи на лицата, 
осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи 
обществени услуги. 
 
Електронни административни услуги са административните услуги, 
предоставяни на гражданите и организациите от административните органи, 
услугите, предоставяни от лицата,на които е възложено осъществяването на 
публични функции,както и обществените услуги, които могат да се заявяват 
и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства. 
 
Комплексно е административното обслужване, при което 
административната услуга се предоставя от компетентните административни 
органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, 
предоставящи обществени услуги,без да е необходимо заявителят да 
предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице 
данни, събирани или създавани от административни органи,първични 
администратори на данни, независимо дали тeзи данни се поддържат в 
електронна форма или на хартиен носител. 
 



 

Този документ е създаден в рамките на проект “Повишаване компетентността на администрациите на общините 

Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, ДФП № М13-22-149/05.09. 

2014г.,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република 

България,   
 

Принцип на служебното начало - административните органи, лицата, 
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи 
обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите 
представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са 
длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните. 
 

Първичният администратор на данни е административен орган, който по 
силата на закона събира или създава данни за гражданин или организация за 
първи път и изменя или заличава тези данни. 
 
Първични услуги - услуги, които се осъществяват в рамките на една 
географски или функционално обособена администрация като единен процес, 
стартиран от заявление за услугата и приключващ с предоставяне на услугата 
или постановяване на отказ. 
 
Доставчик на електронни административни услуги е административен 
орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация, 
предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни 
административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята 
компетентност. 
 

ПРИНЦИПИ: 

 
Администрацията предоставя административни услуги, като се ръководи от 
осем стратегически принципа, определени в Концепцията за подобряване на 
административното обслужване в контекста на принципа на „едно гише“, 
приета с Решение №878 на Министерския съвет от 29.12.2002 г.: 
 
1. Отнасяйте се към всички потребители равнопоставено, честно и любезно. 
2. Общувайте открито и осигурявайте пълна информация. 
3. Консултирайте се с всички заинтересовани страни и насърчавайте 
непрекъснатото усъвършенстване. 
4. Въведете механизми за обратна връзка от клиента и извличайте поуки от 
направените коментари. 
5. Насърчавайте достъпа до услуги чрез различни канали. 
6. Работете съвместно, за да предоставяте усъвършенствани,комплексни 
услуги. 
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7. Създавайте и популяризирайте стандарти за обслужване и публикувайте 
резултатите от дейността според тези стандарти. 
8. Извършвайте, измервайте и публикувайте оценките за удовлетвореността 
на клиентите. 
 

КАК ДА ВЪВЕДЕМ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ? 

 

  

 

 

 

1.  Да построим концепция 

За да построим нашата концепция трябва да си отговорим на следните 

въпроси: 

1.Кой предлага услугата; 

2. Кой получава услугата; 

3. Колко често се ползва услугата; 

4. Какви са параметрите на работните процеси; 

5. Какви са разходите разходите за процеса; 

6. Кой извършва дейността.  

 

 

 

 
 
 

 

Успешната формула за е – управление- 10% технологии и 90% управление, 

тъй като „оживяването” и устойчивостта му са изцяло зависими от 

човешкия фактор 

 

За да бъде съобразена една услуга с интереса на всички страни, в 

процеса на нейното дефиниране трябва да бъдат въвлечени всички 

администрации, явяващи се участници в обслужването (първични 

администратори на данни, администрации – преки доставчици на 

услугата), представители на основните групи клиенти на услугата 
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2. Да определим каналите за достъп – възможности за заявяване и 

получаване на административна услуга / 

 
Уеб базирани приложения, електронна поща, телефонни обаждания, SMS 
известяване, кол центрове, пощенски услуги, офиси за обслужване (гишета). 
Каналите могат да бъдат групирани в четири аспекта – персонален, 
пространствен, технологичен и нормативно обусловен, които в различни 
комбинации определят характера на взаимоотношението между клиента и 
администрацията. 
 

3. С кои други администрации ще взаимодействаме и как? 

1. Директна интеграция с първични регистри – взаимодействието се 
осъществява в повечето случаи чрез споразумения между администрациите; 

2. Заявяване на вътрешни електронни административни услуги през единната 
среда за обмен на електронни документи /Уредено в ЗЕУ/ 

3. Заявяване на вътрешни електронни административни услуги на 
абонаментен принцип 

4. Служебно събиране на данни/служебно уведомяване чрез писмена 
кореспонденция 

 

4. Да опишем работните процеси /процеси – последователност от дейности 

при предоставяне на дадена услуга/ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Работният процес се състои от множество дейност, които се изпълняват 

координирано в дадена организационна и техническа среда. Управлението 

наработните процеси включваконцепции, методи и техники за пъддържане 

на дизайна, администрирането, конфигурацията, изпълнението и анализа на 

работния процес                                                                                                Davenport 

 

Davenport 
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Прилагане на утвърдена Методология за описание на процедурите и анализ на 
работните процеси на административните услуги 

- описване на процесите в текущо състояние 
- описване на процесите в бъдещо състояние, след отразяване на мерките 

за подобрения. 
 

В управлението на работните процеси са важни:  

1. Увеличаване на удовлетвореността на клиентите. 
2. намаляване на разходите и разработването на нови продукти. 
3. услуги на ниски цени в управлението на работните процеси.  
 
5. Етапи на въвеждане 
 

  
I. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ: 

 
 

1. Сформиране на работен екип: 
    По отношение на времето. 
    По отношение на мястото в организационната йерархия: 

      - централизирано звено от експерти, които отговарят за описанието и  
анализ на всички процеси в администрацията;  
      - като децентрализирано звено от експерти, които се намират в дадено 
функционално звено и отговарят за описанието и анализа на процесите в 
неговите рамки.   

   По отношение на натоварването на служителите:  
      - експерти, които отговарят само за описанието и анализа на 
работните процеси  
      - експерти, които отделят част от работното си време за дейности по 
описание и анализа на работните процеси.  
 

ПРИМЕР 

 
Заповед на кмета на общината - регламентира и детайлизира 

дейностите, обхвата, ръководитеите на екипите, отговорностите и 
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технологията за извършване на работата по описание и анализ на 
работните процеси.  
Ръководители на екипите –директори на дирекции и началници на 
отдели, ръководители на звена, главен архитект. 
Критерии при определяне на екипа: 

• познаване дейността и функциите в администрацията;  
• познаване принципите на комплексно административно обслужване;  
• възможности за придобиване на знания;  
• познаване на методи и средства за моделиране и анализ на процесите; 
• умения за работа със специализирани софтуерни средства; 
• Мотивирани за въвеждане на као и e-услуги.  

 
 

2. Избор на софтуерни средства за моделиране на работните процеси: 
  съчетание от очаквана функционалност и цена за придобиване; 
 Надграждане на съществуващи или въвеждане на нови – съответствие със 

стратегическите цели на администрацията. 
 
 

3. Информиране и ангажиране на служителите – максимално мотивиране и 
ангажиране на експертите, при определянето на мерки за подобрение на 
процесите по предоставяне на административни услуги.  
 Информиране на служителите за промените, които се предлагат, начините им 
за постигане и др. 
 
 

 
II. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА: 
 

 
 

1. Дефиниране на проблеми и потребности: 
 Проблеми и потребности идентифицирани и определени от       

заинтересовани лица; 
 Конкретните процеси, които са свързани с определените проблеми и 

потребности; 
 Влиянието дефинираните  проблеми и потребности върху 

администрацията; 
 Конкретните заинтересовани лица, имащи отношение към определените 

проблеми; 
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 Изясняване на ресурсите, които са необходими за проучване на 
проблема. 

 
2. Избор на работни процеси за описание и анализ: 
 

  примерни критерии при приоритизирането на процесите: 
•    честота на изпълнение;  
•    значимост на процеса за клиентите;  
•    възможности за въвеждане на нови канали;  
•    съкращаване на срокове за изпълнение на процеса;  
•    осъществяване на автоматичен обмен на данни с първични регистри. 

 
  

3. Дефиниране на очаквани резултати – определят се обективно измерими 
ползи и резултати. 
   
 
 
Описание и анализ на работните процеси:   

 
 
 
 
 

• опростяване на вътрешния процес по предоставяне на услугата;  
• подобряване на взаимодействието между звената в администрацията;  
• организиране на процеса по предоставяне на по-ниско ниво – например 

в териториалните звена на съответната централна администрация;  
• въвеждане на по-модерни методи за служебно събиране на информация, 

например чрез автоматизиране на процеса;  
• разширяване на каналите за достъп до услугата и оптимални 

комбинации от тях при заявяване на услугата и получаване на готовите 
документи; 

• намаляване на таксата/цената на услугата;  
• увеличаване срока на валидност на издадените документи (лицензи, 

разрешения, регистрации и др.); 
• намаляване на срока за издаване на документи;  
• намаляване на задълженията за информиране;  
• намаляване на случаите, в които се изисква промяна на вписани 

обстоятелства;  

Намаляване на 

изискваните документи от 

заявителите 
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• премахване на услугата;  
• предоставяне на услугата за извършване от браншова или 

работодателска организация.  
 
 

  
 

 
III. ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ В ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ  
 

 
 
1. Събиране на информация - подготовка за последващото детайлно 

описание на работните процеси.  
     За всеки процес се определя : 

• отговорният експерт за описание на процеса; 
• документи, в които  е представено изпълнението на процеса и 

източниците на информация; 
• начините за събиране на информация – документи, интервюта. 

 
2.   Правният анализ се извършва въз основа на нормативната уредба. 

• услугата от гледна точка на нормативната уредба; 
•  компетентният орган за предоставяне на услугата; 
• лицата, които могат да заявят услугата;  
• документите, които  се изискват от заявителя в зависимост от качеството 

му;  
• таксите/цените за предоставяне на услугата; 
• определяне на законово установените образци на документи, използвани 

в процеса; 
• идентифициране на вътрешни административни услуги, които се 

изпълняват в рамките на процеса;  
• нормативните изисквания за предоставяне на услугата по комплексен 

път;  
• предстоящи нормативни промени по отношение на процеса. 

  
3. Детайлно описание на работните процеси в текущо състояние - съдържа 
следните характеристики:  
 

 Стъпки на хода на процеса: 
 

         - наименование на стъпката в процеса; 
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         - входяща информация; 
         - изходяща информация; 
         - резултат; 
         - отговорен служител; 
         - софтуерно приложение. 
 
 
 

 Характеристики на процеса: 

        - собственик на процеса;   
         - правно основание; 
         - условия за стартиране на процеса;   
         - резултат от изпълнението на процеса;   
         - връзки с други процеси; 
         - наименования на вътрешно-административни услуги; 
         - срок за изпълнение на процеса;   
         - канал за заявяване на услугата; 
         - канал за предоставяне резултата от услугата;   
        - цени и такси.  
 
Взаимодействието с експертите при описанието на процесите в текущо 
състояние предполага преминаването през няколко стъпки:  
  

• изграждане на първоначална версия на модела на процеса;  
• обсъждане на модела с компетентен служител;  
• коригиране на модела на процеса;  
• окончателно съгласуване.  

 
4. Валидиране на моделите в текущо състояние – проследява до момента: 

• Описани ли са всички процеси спрямо първоначално дефинирания 
обхват?  

• Описаните процеси адекватно, пълно и достоверно ли представят 
изпълняваните дейности в администрацията?  

• Спазени ли са утвърдените правила и принципи за унифицирано 
описание на процесите? 

 Описаните процеси съдържат ли информацията, която е необходима за 
идентифициране на възможности за  подобрение на процеса? 
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IV. АНАЛИЗ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ 
 

 
 
1. Избор на процес за анализ и дефиниране на изискванията - обхваща 

всички стъпки за обработка и обмен на данни по пътя от точката на 
заявяване на една услуга (начало) до точката на предоставянето на 
резултата от нея на крайния клиент (край).  

 
 
 
Изисквания за качество на услугите: 
 

 

  
      
 

 
Критерии за анализ на работни процеси по предоставяне на 
административни услуги с оглед предоставянето им като комплексни: 

1. Въвеждане на нови канали за заявяване и предоставяне на резултата 
от услугата; 

2. Възможности за сужебно събиране на данни от други 
администрации; 

3. Възможности за автоматизиране на обмена на информация; 
4. Възможности за подобрения във вътрешноадминистративния 

процес; 
5. Анализ на срока ; 
6. Анализ на разходите ; 

•Критерий – определяме max време за приемане на 
заявлението; 

•Тест – начин за измерване на времето от приемането 
до получаването на съответния документ;

•Решение – ако обработката е под max време, резултата 
е положителен.
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7. Пропуски и несъответствия в нормативната уредба. 
 

 
2. Планиране и организиране на наблюдения – извършват се посредством 
извадки. 
 
3. Анализ на данните от наблюденията - да се разкрие пълното множество 

свързани причини и техните първопричини, за да се осигури възможност за 
планиране на действия за тяхното елиминиране. 
 
4. Обосновка на решения за промяна: 
     -    Премахване на услугата; 

- Намаляване на документите; 
- Отпадане на необходимостта от предоставяне на документи поради 

служебно събиране на информация; 
-  Намаляване на срока за предоставяне на услуги ; 
-  Намаляване на таксата/цената на услугата.  

 
 
Обосновката на решенията за промяна на процесите трябва да съдържа 
следното:  
 

• Описание на предложението за промяна;  
• Ползи от внедряване на предложението за промяна ;  
• Разходите за администрацията при внедряване на предложението;  
• Проблеми, които ще бъдат решени чрез внедряване на предложението;  
• Възможни рискове, които съпътстват внедряването на предложението;  
• Заинтересовани лица, които имат отношение към предложението; 
• Отговорно лице за внедряването; 
• Срок за внедряване.  

 
 

 
V. ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В БЪДЕЩО СЪСТОЯНИЕ И 
ВНЕДРЯВАНЕ  
 

 
1. Проектиране на процесите в бъдещо състояние: 
  Нови канали за заявяване; 
  Нови канали за предоставяне на резултата от услугата; 
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  Вътрешни административни услуги във връзка с реализирането на 
административната услуга по комплексен начин; 

  Интеграция с информационни системи в администрацията; 
  Интеграция с външни регистри; 
 Идентифицирани пропуски и несъответствия в нормативната уредба; 

 
2. Обезпечаване на човешки ресурси за изпълнение на новите процеси. 
 
3. Осигуряване на техническа инфраструктура. 
 
4. Актуализиране на вътрешните правила и процедури  

ПРИМЕР 

Процедура, регламентираща процеса по комплексно предоставяне на 
административна услуга:  

 Обхват и предназначение; 
 Понятия и съкращения; 
 Правно основание; 
 Канали за заявяване на услугата; 
 Канали за предоставяне на резултата от улугата; 
 Описание на процеса – вход, стъпки, изпълнител, входящи и изходящи 

документи, информационни системи, резултат от процеса; 
 Матрица за разпределение на отговорностите; 
 Взаимодействие с други процеси от администрацията; 
 Изпълнявани вътрешно административни услуги; 
 Използвани документи. 

 
5. Внедряване на новите процеси. 
 
 

 
VI. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ  
 

 
 
1.Планиране и извършване на мониторинг и контрол 
 
Мониторинг и контрол се извършват чрез:  

• Система от индикатори за измерване изпълнението на работните 
процеси.  
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• Преглед и наблюдение при изпълнението на работните процеси.   
Индикаторите - Човешки ресурси, Процеси, Клиенти, Разходи. 
 
2. Анализ на  резултатите. 
 
3. Оценка на необходимостта и предприемане на коригиращи и/или 
превантивни мерки. 


