Проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на
качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз, чрез Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г

Методика за приоритизиране на
административни услуги,
позволяващи комплексно прилагане
По под-дейност 2.2

Методика за приоритизиране на услуги, версия 2, 01.04.2013г.

Стр. 1 от 9

История на промените
Версия

Дата

Автор

Описание

1.0

05.03.2013

Борис
Борчев, Първа версия на документа.
Николай Николов,
Методи
Чекаларов

2.0

01.04.2013

Борис
Борчев, Отразени препоръки от констативен протокол
Николай Николов, от 28.03.2013г.
Методи
Чекаларов

Методика за приоритизиране на услуги, версия 2, 01.04.2013г.

Стр. 2 от 9

Съдържание
ИСТОРИЯ НА ПРОМЕНИТЕ........................................................................................................... 2
СЪДЪРЖАНИЕ ............................................................................................................................. 3
ТАБЛИЦИ: ................................................................................................................................... 3
1

ВЪВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................... 4

2

МЕТОДИКА ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА УСЛУГИ .................................................................. 4
2.1
Стъпка 1: Предварителен подбор на административни услуги ........................................ 4
2.2
Стъпка 2: Оценяване на услугите по критерии ................................................................... 4
2.2.1
Критерий 1: Обществена значимост на услугите (К1) ................................................ 5
2.2.2

Критерии 2: Честота на търсене/ предоставяне на услугите (К2) .............................. 5

2.2.3

Критерий 3: Степен на практическа технологична реализируемост (К3) ................. 6

2.2.4

Критерий 4: Степен на нормативна реализируемост (К4) ......................................... 6

2.2.5
Критерий 5: Степен на съответствие с изискванията на европейското
законодателство (К5) ..................................................................................................................... 6
2.2.6

Критерий 6: Степен на икономическа ефективност и възвръщаемост (К6) ............. 7

2.2.7

Относително тегло за всеки критерий за приоритизиране ....................................... 7

2.2.8

Скала за оценка на административните услуги .......................................................... 8

2.2.9

Определяне на комплексна оценка за приоритизиране на услуги .......................... 8

2.3
2.4

Стъпка 3: Класиране на оценените услуги........................................................................... 8
Стъпка 4: Избор на пилотни услуги за реализиране като комплексни ............................. 9

Таблици:
таблица 1: Теглови коефициенти на критериите за приоритизиране на услуги ............................. 7
таблица 2: Скала за оценка на критериите ......................................................................................... 8

Методика за приоритизиране на услуги, версия 2, 01.04.2013г.

Стр. 3 от 9

1

Въведение

Настоящият документ има за цел да представи методика за избор на приоритетни
административни услуги като част от поддейност 2.2 „Избор на приоритетни административни
услуги, позволяващи комплексното им предоставяне“ от проект „Въвеждане на комплексно
административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, с
регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г.

2

Методика за приоритизиране на услуги

Методиката за приоритизиране на административни услуги включва следните стъпки за
прилагане:

2.1 Стъпка 1: Предварителен подбор на административни услуги
Извършва се предварителен подбор на административни услуги, които отговарят на следните
необходими условия:





Не са били обект на реинженеринг и реализация като комплексни;
Присъствие в актуална версия на СУНАУ;
Готовност на администрацията, предоставяща услугите за включване в дейностите по
проекта;
Възможно е използване на резултатите от подприоритет 3.1, бюджетна линия
BG051PO002/09/3.1-03, по която е сключен договор с Министерство на транспорта,
информационните технологиии и съобщенията при реализиране на услугите като
комплексни.

При изпълнение на стъпка 1 от методиката следва да се използват резултатните от поддейност
2.1 „Преглед на административните услуги, които се предоставят като комплексни и услугите,
на които е направен реинженеринг на процесите“ и поддейност 3.1 „Избор на пилотни
администрации и пилотни услуги за реализиране като комплексни“.
В резултат се формира предварителен списък, съдържащ набор от услуги, които се оценяват по
определени критерии.

2.2 Стъпка 2: Оценяване на услугите по критерии
Стъпка 2 е свързана със задаване на числови стойности на експертна оценка по предварително
дефинирана скала (2.2.8), въз основа на критерии за всяка услуга от предварителния списък,
формиран в стъпка 1. Оценяването се извършва по отделно за всяка от услугите в
предварителния списък, в контекста на администрацията, която я предоставя.
С цел постигане на максимална точност на резултатите, при оценяването се следват следните
принципи:
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Предварително събиране на необходимите данни за извършване на приоритизиране на
услугите чрез преглед на нормативни актове, вътрешни регламенти, налична
статистическа информация и срещи със засегнатите администрации.
Стремеж оценяването да се извършва от експерти, които представляват извадка от
заинтересованите страни от съответната административна услуга.
Избраната група оценители притежава съответните знания и експертиза за извършване
на реална преценка по зададените критерии.

В резултат от оценяването всяка услуга получава комплексна оценка (КО)(2.2.9), която е
критерии за класиране на административните услуги и изготвяне на основен списък с 50
приоритетни административни услуги, които да бъдат реализирани като комплексни и
резервен списък от 10 услуги.
В съответствие с описаните в заданието изисквания на Възложителя и направените
предложения от страна на Изпълнителя в техническата оферта, са избрани критерии за
приоритизиране, чрез които обективно да се оцени значимостта на всяка административна
услуга в контекста на целите на проекта.
Дефинирани са следните критерии за оценка:

2.2.1 Критерий 1: Обществена значимост на услугите (К1)
Критерият показва до каква степен предоставянето на оценяваната услуга засяга обществено
значими сфери на дейност на съответната администрация.
В процеса на оценяване по критерий 1 ще се отчита ефекта, който разглежданата услуга оказва
по отношение на икономическа среда, социална среда, околна среда, здравеопазване,
безопасност и сигурност на обществената система в обхвата на предоставящата услугата
администрация.
Поставя се експертна оценка в съответствие с таблица 2: Скала за оценка на критериите.

2.2.2 Критерии 2: Честота на търсене/ предоставяне на услугите (К2)
Поради изследване на повече от една администрации, с цел приравняване на значенията на
наличните данни, този критерий се определя като относителен дял на броя предоставяния на
оценяваната услуга спрямо общия брой предоставяния на услуги от съответната
администрация за последната година.
Изчислява се по следната формула в контекста на предоставяне на административна услуга от
конкретна администрация:

Формулата се прилага за всяка администрация в обхвата на оценката, като се взимат предвид
данните за честота на предоставяне на услугите за 2012 година.
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Получената процентна стойност се съпоставя с определените диапазони за критерия в таблица
2: Скала за оценка на критериите и се дава съответната оценка.
При изчисляване на стойностите за приравняване на скалата за оценка са използвани данни за
честота на предоставяне на услугите за 2012 година за Българска агенция за безопасност на
храните, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Община Велико Търново.

2.2.3 Критерий 3: Степен на практическа технологична реализируемост (К3)
Степента на практическа технологична реализируемост отчита възможностите на
администрацията, предоставяща услугата да осигури подходящата технологична среда за
внедряване на препоръки за усъвършенстване и реализиране на съответната административна
услуга като комплексна.
Критерия отчита техническите ресурси на администрацията с оглед бъдещия реинженеринг на
оценяваната услуга, по отношение на информационни системи, наличен хардуер, свързаност с
отдалечени звена и други администрации.
Поставя се експертна оценка в съответствие с таблица 2: Скала за оценка на критериите.

2.2.4 Критерий 4: Степен на нормативна реализируемост (К4)
Степента на нормативна реализируемост се изразява във възможностите на администрацията,
предоставяща услугата да осигури подходящата нормативна среда за внедряване на
препоръки за усъвършенстване и реализиране на съответната административна услуга като
комплексна.
Критерият оценява наличието или липсата на нормативна база за реализиране на услугата като
комплексна. При отсъствие на подходящи нормативни актове се отчита необходимостта от
извършване на нормативни промени и възможността за влизането им в сила в обозрим в
контекста на проекта срок.
Поставя се експертна оценка в съответствие с таблица 2: Скала за оценка на критериите.

2.2.5 Критерий 5: Степен на съответствие с изискванията на европейското
законодателство (К5)
Критерият показва дали услугата е свързана с дейности от обхвата на Директива 2006/123/ЕО
по отношение на електронния достъп през Единния портал за достъп до електронни
административни услуги, който изпълнява функциите на Единно звено за контакт за
доставчиците на услуги.
Оценката по Критерий 6 обозначава дали конкретната услуга присъства в предоставения от
Възложителя Списък на административните услуги, свързани с дейности в обхвата на
Директива 2006/123 за услугите на вътрешния пазар, съгласно § 1, т.2 от Допълнителните
разпоредби на Закона за администрацията.
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Поставя се оценка в съответствие с таблица 2: Скала за оценка на критериите.

2.2.6 Критерий 6: Степен на икономическа ефективност и възвръщаемост (К6)
Критерият показва каква е степента на икономическа ефективност на потенциалните разходи
от страна на администрацията при реализиране на оценяваната услуга като комплексна.
При разглеждане на конкретна услуга в контекста на критерий 6, от една страна, се взимат
предвид необходимите разходи за реализиране на услуга като комплексна, а от друга се
отчитат потенциалните ползи за администрацията от предоставяне на услугата след въвеждане
на комплексното и предоставяне.
Оценката 6 се поставя след сравнение между потенциалните разходи за и ползи от
реализиране на разглежданата услуга като комплексна.
Поставя се експертна оценка в съответствие с таблица 2: Скала за оценка на критериите.

2.2.7 Относително тегло за всеки критерий за приоритизиране
За всеки от гореописаните критерий се определя теглови коефициент, който се взима предвид
при изчисляване на комплексната оценка на всяка услуга. Тегловият коефициент определя
степента на значимост на критериите за определяне на комплексната оценка на
административна услуга.
Тегловият коефициент приема числова стойност от 0 до 1. По-висока стойност означава поголяма важност на коефициента в контекста на дейностите по проекта. Сборът на тегловите
коефициенти на всички критерии винаги е равен на 1.
Определени са следните теглови коефициенти за всеки от критериите:
таблица 1: Теглови коефициенти на критериите за приоритизиране на услуги

Критерии за избор на услуги

Теглови коефициент

К1: Обществена значимост на услугите

Т1: 0,2

К2: Честота на търсене/ предоставяне на услугите

Т2: 0,1

К3: Степен на практическа технологична реализируемост

Т3: 0,2

К4: Степен на нормативна реализируемост

Т4: 0,2

К5: Степен на съответствие с изискванията на европейското
законодателство
К6: Степен на икономическа ефективност и възвръщаемост

Т5: 0,1
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2.2.8 Скала за оценка на административните услуги
Оценките за всеки критерий се приравняват към единна петстепенна скала от 0 до 4.
таблица 2: Скала за оценка на критериите

Числов коефициент
Критерии за избор на услуги

0

1

2

3

4

К1: Обществена значимост на
услугите

много
ниска

ниска

средна

висока

много
висока

0 - 0,05%

0,05% - 2%

2% - 10%

10% - 25%

над 25%

ниска

средна

висока

много
висока

ниска

средна

висока

много
висока

средна

висока

много
висока

К2: Честота на търсене/
предоставяне на услугите
К3: Степен на практическа
технологична
реализируемост
К4: Степен на нормативна
реализируемост
К5: Степен на съответствие
с изискванията на
европейското
законодателство
К6: Степен на икономическа
ефективност и
възвръщаемост

не е
възможна
реализация
не е
възможна
реализация
не

да

много
ниска

ниска

2.2.9 Определяне на комплексна оценка за приоритизиране на услуги
Комплексната оценка (КО) за всяка разглеждана административна услуга се изчислява по
следната формула:

2.3 Стъпка 3: Класиране на оценените услуги
Класирането се извършва за всяка отделна администрация с услуги в обхвата на оценяване, въз
основа на получената комплексна оценка от стъпка 2.
Като услуги с висок приоритет се определят такива, които са получили комплексна оценка поголяма или равна на 2,1, или:

Въз основа на този критерии и повторно съгласуване с администрациите се изготвя основен
списък от 50 и резервен списък от 10 приоритетни услуги за реализиране като комплексни.
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2.4 Стъпка 4: Избор на пилотни услуги за реално внедряване като
комплексни
Критериите за избор на пилотни услуги за реално внедряване като комплексни са:





Присъствие на услугите в основния списък с 50 приоритетни административни услуги,
които да бъдат реализирани като комплексни;
Получена оценка 4 за критерии 3: Степен на практическа технологична реализируемост;
Получена оценка 4 за критерии 4: Степен на нормативна реализируемост;
Полу1ено съгласие за внедряване от администрациите, предоставящи услугите.

Методика за приоритизиране на услуги, версия 2, 01.04.2013г.

Стр. 9 от 9

