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1

Текущо състояние

Към момента, единственият канал за заявяване на услугата в Община Велико Търново е заявяване
на място, в ЦУИГ. Издадените удостоверения се получават също само по този канал.
Предвид специфични законови изисквания и характера на услугата, улесняване на заявителите
може да се търси само при каналите за получаване на регистрираните документи.

2

Мерки за подобрение

Във връзка с реализацията на комплексно предоставяне на услугата, при анализа на текущото
състояние бяха идентифицирани следните възможности за подобрение:

2.1

Нови канали за заявяване

Пред вид специфични законови изисквания, нови канали за предоставяне на услугата не са
идентифицирани

2.2

Нови канали за предоставяне на резултата от услугата

Канал за предоставяне на
резултата
Предоставяне на издаденият
документ чрез лицензиран
пощенски оператор

2.3

Предложение за подобрение

Предпоставки

Да се въведе процедура за
предоставяне на документите
на заявителя чрез
лицензиран пощенски
оператор.

Подписан договор с
лицензиран пощенски
оператор, който да
удостоверява получаването
на документите лично, след
представяне на документ за
самоличност и подписване на
обратна разписка с отразена
дата на получаване

Вътрешни административни услуги във връзка
административната услуга по комплексен начин

с

реализирането

на

Идентифицирани са следните вътрешни административни услуги (ВАУ), по отношение на данни
необходими за реализирането на услугата:
Вътрешни електронни административни услуги
Идентифициране на физически лица
Идентифициране на наследници
Идентифициране на физически лица
Идентифициране на юридически лица
Идентифициране на имот и заинтересовани лица

2.4

Първичен администратор на
данни
МРРБ (ГД „ГРАО”)
МРРБ (ГД „ГРАО”)
МВР
Агенцията по вписванията
Агенцията по вписванията

Интеграция с информационни системи в администрацията

Към момента услугата не се извършва в документооборотна система. Регистрите на технически
паспорти на строежи се водят на хартиен носител и електронен файл. Препоръчително е да се
внедри информационна система с релационна база данни, която да поддържа регистър за
технически паспорти на строежи.
Във връзка с реализацията на КАО се препоръчва да се изгради интеграция на информационната
система, която поддържа регистъра за технически паспорти на строежи към деловодната система
на Община Велико Търново.

2.5

Интеграция с външни регистри

Общинската администрация, предоставяща услугата, следва да събере данни за заявителя, които
вече са събрани от други административни органи– първични администратори на данни. С оглед
внедряване на АИСКАО, която да автоматизира дейности, свързани с предлаганата
административна услуга, трябва да се осигури интеграция на АИСКАО със следните външни
регистри :
Информация, която АИСКАО
получава с ВЕАУ
Идентифициране на
физически лица
• Собствено име
• Бащино име
• Фамилно име
• Дата на раждане
• Дана на смърт
Идентифициране на
физически лица
• Собствено име
• Бащино име
• Фамилно име
• Дата на раждане
Идентифициране на
юридически лица
• ЕИК
• Статус (валиден/невалиден
ЕИК,фирмата е закрита,
преобразувана т.н.)
• Ако подаденият ЕИК
номер е валиден се
подава информация за:
• Фирма (Наименование)
• Правна форма
• Адрес за кореспонденция
с НАП на територията на
страната (Ако не е
въведена информация в
това поле се извежда
Седалище и адрес на
управление)
• Управляващ(и)
Идентифициране на
юридически лица
• БУЛСТАТ ЕИК
• Статус (валиден/невалиден

Първичен
администратор
на данни

МРРБ (ГД
„ГРАО”)

МВР

Регистър

Национална
база данни
„Население”

Регистър ЛНЧ

Предпоставки

Предоставен достъп до
инфраструктура за обмен на
данни RegiX и съществуваща
такава услуга

Предоставен достъп до
инфраструктура за обмен на
данни RegiX и съществуваща
такава услуга

Предоставен достъп до
инфраструктура за обмен на
данни RegiX и съществуваща
такава услуга

Регистър
БУЛСТАТ
Агенцията по
вписванията

Търговски
регистър

Предоставен достъп до
инфраструктура за обмен на
данни RegiX и съществуваща
такава услуга

ЕИК,фирмата е закрита,
преобразувана т.н.)
• Пълно наименование
• Седалище / адрес на
управление
• Управляващ(и)

Идентифициране на
наследници

2.6

МРРБ (ГД
„ГРАО”)

Предоставен достъп до
инфраструктура за обмен на
данни RegiX и съществуваща
такава услуга

Национална
база данни
„Население”

Подобрения по вътрешно-административния процес

Възможност за подобрение

Неблагоприятен ефект

Предложение за подобрение

Услугата не се извършва в
документооборотна система.
Регистрите се водят на
хартиен носител и
електронен файл

Възпрепятства се
внедряването на КАО

Препоръчително е да се
внедри информационна
система, която да поддържа
регистър за технически
паспорти на строежи

2.7

Идентифицирани пропуски и несъответствия в нормативната уредба

Пропуски и несъответствия в
нормативната уредба
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба №5
техническият паспорт се съставя и на магнитен
носител. Цитираният текст реферира към вида
на носителя, а не към формата на съставения
документ. Предвид това и поради някои
специфични особености при подписването на
техническия паспорт от правоспособните
лица, които го изготвят (напр. полагане на
специален печат), разпоредбата на чл. 10, ал.
1 означава, че техническият паспорт се изготвя
в два оригинални екземпляра на хартия, а на
магнитен носител се съхранява електронно
копие на документа (сканиран хартиен
оригинал).

3

Предложение за подобрение

Разпоредбата следва да се прецизира, като
се обърне специално внимание на формата,
в който се съхранява електронния екземпляр
на техническия паспорт.

Описание на образци на документи за иницииране и резултат от услугата

Услугата се заявява със заявление, което съдържа следната информация:
Заявление за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

1. Входящ номер на искането;
2. Дата на издаването на входящ номер на искането;
3. Собствено, бащино и фамилно име на физическото лице – заявител
4. Описание на сградата;
5. Описание на местоположението на строежа:
•

град;

•

квартал;

•

УПИ;

•

ПИ;

•

адрес.

6. Адрес на електронна поща на заявителя;
7. Предпочитан от заявителя начин на предоставяне на данните (на гише, по пощата, друго);
8. Подпис на заявителя.

В резултат от изпълнението на услугата се издава документ, който съдържа:
Удостоверение за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
1. Изходящ номер на документа;
2. Дата на издаване на изходящ номер;
3. Посочване на административния орган, издал документа (наименование на община, район,
кметство);
4. Посочване на адреса на административния орган, издал документа;
5. Собствено, бащино и фамилно име на лицето, за което се издава удостоверението
6. ЕГН на лицето, за което се издава удостоверението
7. Дата на раждане на лицето, за което се издава удостоверението
8. Номер на вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
9. Указване на входящия номер на постъпилото искане, по което се издава удостоверението;
10. Собствено и фамилно име на длъжностното лице издало документа;
11. Подпис на длъжностното лице.
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̨̨̛̱̭̯̖̬̖̦̖̦̔̏̌
̛̯̖̣̌́̏́̚

ʿ̨̬̖̭̯̦̖̔̌̏́
̛̦̹̖̌̐

ʿ̸̨̬̖̭̯̦̖̬̖̔̌̏́̚
̶̨̡̛̛̛̣̖̦̬̦̪̺̖̦̭̌̚
̨̨̪̖̬̯̬̌
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Детайлна работна карта на процеса в бъдещо състояние

Обосновка/правно основание
Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за
техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.) - чл. 16
Участници в процеса
• Главен архитект
• Главен специалист УТ
Срокове за изпълнение на процеса
веднага
Условия за стартиране на процеса
• Представен технически паспорт на строеж от заинтересовано лице
Практики – стъпки в процеса
1. Приемане на техническия паспорт
2. Проверка за редовност на техническия паспорт на хартиен и на магнитен носител
3. Вписване в регистър на техническите паспорти
4. Изготвяне на Удостоверение за вписан технически паспорт
5. Преглед и подписване с КЕП на изготвения документ
6. Разпечатване на електронната форма на документа, подписване и подпечатване
7. Предаване на удостоверението на заявителя
8. Връщане на документите поради нередовност и непълнота
Резултати от процеса
• Върнати документи поради нередовност
• Предадени за изпращане чрез лицензиран пощенски оператор документи
• Предадено удостоверение на заявителя
Използвани документи
• Технически паспорт
• Удостоверение за вписан технически паспорт
ИТ системи
• e-City Документооборот
• Регистър на техническите паспорти
Връзки с други процеси
• Изпращане на документи чрез лицензиран пощенски оператор
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Ключови индикатори за мониторинг и контрол върху изпълнение на процесите
•
•
•
•
•

Време за изпълнение на услугата
Брой изпълнения за определен период (ден, месец)
Относителен дял на брой жалби спрямо брой изпълнения за определен период
Относителен дял на заявени по електронен път услуги спрямо общ брой заявени услуги
Относителен дял на предоставени по електронен път резултата от услуга спрямо общ брой
заявени услуги

