РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
№ 02.50-10
12. 10. 2017 г.

ДО
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н БОИЛ БАНОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА
Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Г-Н ВЕСЕЛИН БОЖКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Г-ЖА КАРИНА КАРАИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

ОТНОСНО: инвентаризация на административни услуги на организации,
предоставящи обществени услуги

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Трансформация на
модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Трансформацията на административното обслужване се състои в превръщането на
удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни;
електронизиране на услугите, чиито краен ползвател са гражданите и бизнеса; групиране
на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“ по начина, по
който ги възприемат гражданите и бизнеса и осигуряване на комплексно административно
обслужване.
Една от дейностите по проекта предвижда инвентаризация на административните
услуги в администрацията и организациите, предоставящи административни услуги. За
целите на инвентаризацията е предвидено посещение за инвентаризация на място, която
ще се извърши от избрания изпълнител - Обединение „Попов, Делчев и Мапекс –
консултанти за ефективна администрация”. Обект на инвентаризация ще бъдат всички
централни администрации и техните териториални звена, всички териториални
администрации (областни администрации, общини и специализирани териториални
администрации) и организациите, предоставящи обществени услуги.
По отношение на организациите, предоставящи обществени услуги, целта на
инвентаризацията е да се определят административните услуги, предоставяни от тези
организации и услугите да бъдат вписани в Административния регистър. В съответствие с
чл. 61, ал.2 на Закона за администрацията организациите, предоставящи обществени
услуги, трябва да въведат в регистъра информация за обществените услуги, по повод на
които се извършват административни услуги, административните услуги, включително
вътрешните административни услуги и електронните административни услуги, местата, в
които осъществяват административно обслужване и приемното време за всяко място.
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2

В обхвата на инвентаризация по отношение на административните услуги на
организациите, предоставящи обществени услуги се включва набиране на следните данни:
 данни за административните услуги – правни основания, орган, предоставящ
услугата, наличие на делегирани правомощия, потребители на услугата и
изисквания към тях, необходими документи за заявяване, начини на заявяване и
получаване;
 предоставяне по електронен път и степен на електронизация;
 срокове и такси/цени за предоставяне на услугата;
 вътрешен процес на предоставяне на услугата (вътрешен ход и срокове,
стъпки/етапи в процеса, комуникация с други органи);
 брой на предоставените услуги за 2015 г. и 2016 г.;
Инвентаризацията ще бъде извършена в периода 9.10.2017 г. – 21.12.2017 г.,
съгласно утвърдения план-график за посещения на място. При инвентаризацията ще бъде
събирана само структурирана информация. Информацията, която ще бъде събирана
можете да видите във въпросника за инвентаризация на административни услуги. Планграфикът и въпросникът са публикувани в категория „Публикации“ на Портала за
обществени консултации (www.strategy.bg).
Предвид това моля за Вашето съдействие за провеждане на инвентаризацията от
съответните организации, предоставящи обществени услуги.
С оглед запознаване с целите и дейностите на проекта, насочени към организациите,
предоставящи обществени услуги предлагаме провеждането на работна среща, която да се
проведе на 24.10.2017 г., от 14:00 ч., в Администрацията на Министерски съвет.
За въпроси и информация във връзка с работната среща и инвентаризацията на
услугите можете да се обръщате към Енчо Енчев – държавен експерт в дирекция
„Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет, тел. 02/9402184, имейл
e.enchev@government.bg или Елеонора Сергиева от страна на Изпълнителя”, тел.
02/8581901, имейл ams@popov-partners.com.
Приложение: План-график за инвентаризация на организации, предоставящи
обществени услуги
С уважение,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/П/
(Томислав Дончев)
3

