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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя детайлен преглед на откритите добри практики по
време на работните посещения във Великобритания и Република Чехия, организирани в
рамките на Дейност 1 „Разработване на методическа и нормативна рамка за комплексно
административно обслужване”, под-дейност 1.2 „Организиране и провеждане на
посещения в 2 страни-членки на ЕС с цел запознаване със съществуващите модели и
добри практики за комплексно административно обслужване, които са приложими за
България” по договор за „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на
проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на
качествени услуги на гражданите и бизнеса” .
Съдържанието на доклада следва съдържанието на докладите, изисквани от
участниците в посещенията, с цел по-добра съпоставимост на откритите добри
практики и експертни гледни точки.
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2.

СРАВНЕНИЕ

НА

АДМИНИСТРАТИВНО

БЪЛГАРСКИЯ
ОБСЛУЖВАНЕ

МОДЕЛ
С

ТОЗИ

НА
ВЪВ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
2.1. ФУНКЦИИ

И

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

НА

ОРГАНИТЕ,

ФОРМУЛИРАЩИ

(САР
НА СЪВЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА)

ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
1

И ЕКВИВАЛЕНТА

2.1.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Към момента, във Великобритания, отговорността на политиките за развитие на
държавната администрация е възложена на Администрацията на Министерски съвет
(Cabinet Office).
Целта на администрацията е да интегрира сайтовете на всички министерства и
правителствени агенции в един общ портал: www.gov.uk, за да се оптимизират
процесите по предоставяне на административно обслужване. Системата е резултат от
стремежа на британското правителство да въведе електронно административно
обслужване като основно място заема намерението административните услуги да се
предоставят на ниво транзакция чрез пет центъра.
В изпълнение на новата публична политика за комплексно административно
обслужване на гражданите и бизнеса се извършва цялостно реорганизиране на
предоставянето на административни услуги по електронен път. Проекта се очаква да
бъде реализиран до 2014 г. Към момента порталът функционира и може да бъде тестван
от гражданите и бизнеса, с цел откриване на нередности или внасяне на предложения.
До този момент държавните онлайн служби са разпръснати в множество области
и се управляват от различни екипи. В процеса на определяне на стратегиите за
управление отделните администрации във Великобритания се подчиняват на
политиката в конкретната област, като си поставят сравнително малко на брой и ясно
формулирани цели, които да бъдат измерими и оценявани.

Предвид това, че няма директен еквивалент, въпросът следва да се разглежда в духа на вменените
функции и цели на двете структури.
1
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Концепциите за изграждане на електронно правителство са различни и не
действат под обща рамка. Затова интеграцията на системите е отнела много време.

2.1.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Към момента в Република Чехия отговорността за разработването на политиките
за развитието на държавната администрация е възложена на Министерство на
вътрешните работи. Един от заместниците на вътрешния министър отговаря за
държавната администрация и в частност за електронното правителство.
Много важна роля за модернизирането на административното обслужване
изиграва фактът, че през 2007 г. министър на вътрешните работи става вторият по
влияние политик от управляващата тогава дясна коалиция, който същевременно е и
заместник министър-председател. Съществуващото в предишното правителство
министерство на информатиката, е закрито, а неговите функции са прехвърлени към
Министерство на вътрешните работи. Страстен привърженик на електронното
правителство и същевременно притежаващ значителна техническа експертиза в
областта на информационните технологии, вицепримиерът е един от авторите на
приетата от правителството през 2007 г. стратегия „Ефективна публична
администрация и дружелюбно административно обслужване“, която представлява
реализация на концепцията за Smart Administration в Република Чехия. Изпълнението
на стратегията е предвидено за периода 2007-2015 година и в момента се намира в своя
заключителен етап. В този документ, електронното правителство и модернизацията на
административното обслужване са поставени като стратегически приоритети, а
министърът на вътрешните работи е натоварен с отговорността за въвеждането на
реформите. Модернизацията на администрацията се осъществява на принципа „отгоре
надолу“ и на базата на ясна и широкообхватна управленска програма, която до голяма
степен ограничава традиционната съпротива на бюрократичния апарат срещу подобен
род промени. Важна предпоставка за успеха на стратегията има извършената преди
това през 2003 г. административна реформа, чрез която са преразпределени
правомощията между централната и местна власт и на практика административното
обслужване е поверено почти изцяло на общините.
По отношение на позиционирането на органите за формулиране на политики,
може да се направи определен паралел между Съвета за административна реформа в
България и чешкото министерство на вътрешните работи от 2007 г., доколкото и в
двата случая, отговорен за административната реформа е заместник министърпредседателя. Функциите на органите също са сходни, но приоритетът, който
чешкото правителство е отдавало за модернизирането на административното
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обслужване е несъмнено по-висок. За това говори фактът, че в рамките на
стратегията „Ефективна публична администрация и дружелюбно административно
обслужване“ за периода 2007-2013 година са изпълнени над 170 големи проекти на
обща стойност 20 млрд. чешки крони (над 1,5 млрд лева).

2.2. КООРДИНАЦИЯ

МЕЖДУ

ИНСТИТУЦИИТЕ

(НА

ЦЕНТРАЛНО

И

ТЕРИТОРИАЛНО НИВО)

2.2.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основните функции на централните администрации са групирани в три области:
стратегия и политика, управление и координация, и улесняване реализацията на
електронно правителство.
Обхватът на стратегията и политиката има за цел да гарантира, че електронното
правителство цели съответствие с цялостното развитие и модернизация на държавата.
Управлението и координационните функции включват:
 Разработване информационна платформа, общи мрежи, база от данни, бизнес
процеси и центрове за предоставяне на услуги на принципа „едно гише”;
 Формулиране на закони и рамки за управление на ИТ (информационни
технологии);
 Мобилизиране, приоритизиране и разпределение на ресурсите по предоставяне
на електронни услуги;
 Мониторинг, оценка и комуникация, обмен на опит, предоставяне на обратна
връзка, както и гарантиране за отчетност.
Обхватът на дейностите на администрациите е ясно определен, като се
осъществява координация между централните и териториалните звена. Териториалните
звена имат определена независимост при вземането на решения, като се подчиняват на
общата рамка, определена в стратегията на централно ниво.

2.2.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
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През 2003 г. в Република Чехия е извършена административна реформа, в
резултат на която общините са категоризирани в три типа. Общините от първи тип са в
най-малките населени места и имат органичен набор от правомощия. Общините от
втори тип (388 на брой) и от трети тип (205 бр.) са в по-големите градове и на тях са
делегирани много от правомощията на централната администрация, така че да могат да
предоставят по-голямата част от административните услуги. По този начин, местната
администрация осигурява административното обслужване на фронт-офисите, а
централната администрация е натоварена с разработването на политиките и
процедурите.
Координацията между централна и местна власт е развита на изключително
високо ниво, като за това е спомогнало и създаването на специален електронен
административен регистър, в който са описани правомощията и задълженията на
всички административни структури. Административният регистър е един от четирите
основни регистри, върху които са изградени електронното правителство и
комплексното административно обслужване в Република Чехия.
В България подобен процес на прехвърляне на правомощия започва да се извършва
със Стратегията за децентрализация, но в по-ограничен мащаб относно
прехвърлянето на правомощия за предоставянето на административни услуги
(например, в Р.Чехия издаването на документи за самоличност или удостоверения за
съдимост се извършва от общините).

2.3. ПО

ОТНОШЕНИЕ

НА

ПРИПОКРИВАНЕ

НА

ФУНКЦИИТЕ

НА

ОТДЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ С ОГЛЕД НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, В Т.Ч. И
ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

2.3.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Във Великобритания публичните услуги се предоставят от различни организации
с комерсиална цел. След приватизацията, по времето на Маргарет Тачър, голям брой от
услугите се предоставят от частни организации. Стартира реформа на държавната
администрация, която цели оптимизиране на разходите и създаване на по-добре
функционираща система.
Към момента, по-голямата част от услугите се предоставят от местните власти,
които тясно си сътрудничат с цел улеснение на процеса за гражданите и бизнеса.
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Във Великобритания към момента има стартирала реформа с цел оптимизация на
административните услуги, която се изразява в съкращаване на услугите и /или сливане
на част от тях.

2.3.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Със създаването на административния регистър се изчистват много дублиращи се
функции в администрацията и се премахват редица вътрешни противоречия, неясноти и
дублирания в нормативната база. Това произтича от самата логика на регистъра и
необходимостта той да бъде гръбнака на електронното правителство. Във връзка със
създаването му са променени множество нормативни актове и е извършен цялостен реинженеринг на повечето процеси, стоящи в основата на административното
обслужване. Административният регистър ясно указва коя администрация какви
решения може да взема и какви услуги може да предоставя, като същевременно
архивира всички административни решения. В системата на електронното
правителство има функционалността да се определят нива на достъп на отделните
административни структури до другите три основни регистъра и по този начин всяка
администрация има достъп само до информацията, която й е необходима, за да
извършва услугите, които има право да предоставя. Тя съответно може да въвежда или
променя информация в другите три основни регистри на базата на тези си правомощия.
За сравнение, в България дублирането на функции и припокриването на
отговорности все още представлява проблем, който трябва да бъде частично решен
чрез ре-инженеринг на процесите на административното обслужване, предвиден
като част от настоящия проект.

2.4. СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
2.4.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Задължителен елемент при разработването на стратегиите на отделните
администрации е въвеждането на стандарт за качествено административно обслужване,
който има за цел да намали разходите и времето за извършване на услугите като
същевременно запази качеството им. Във Великобритания се набляга на извършването
на непрекъснати анализи на удовлетвореността на гражданите от административните
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услуги, като се използва активно обратна връзка от тях с оглед подобряването на
обслужването в бъдеще. За да бъде ефикасен метода, е взето решение потребителите да
могат да използват различни канали за достъп за обратна връзка (телефон, интернет, на
място). През 1991 г. е приета Харта на клиента, в която са включени основните
принципи и стандарти при административното обслужване. Бялата книга е друг
стратегически документ, която цели услугите към гражданите и бизнеса да бъдат
активни 24 часа, седем дни в седмицата. Също така, се обръща внимание на
подобряването на достъпа до „едно гише”, произлизащо от Хартата на клиента.
Предвижда се промяна по документа с цел по-добро предоставяне на
административните услуги.

2.4.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Повишаването на качеството на административното обслужване е било основната
цел на реформата на административно обслужване в Република Чехия. Обърнато е
внимание на почти всеки детайл – лесен достъп до административните услуги,
опростени процедури, ясни функции и отговорности на всички администрации,
консолидиране на фрагментираната информация в четири основни регистъра, онлайн и
офлайн връзка между администрациите и регистрите, сигурна идентификация на
всички участници в процесите, сигурна защита на личните данни от неоторизиран
достъп, учтиви и любезни служители във фронт-офисите, бързина в издаването на
необходимите документи и т.н.
Важно е да се отбележи, че реформата е създала условия за истинска конкуренция
между звената за административното обслужване, като в този процес са включени и
Чешките пощи, а в момента се водят преговори за присъединяването и на големите
банки. По този начин качеството на административното обслужване се гарантира и от
пазарния принцип – който реализира по-голям брой услуги, той печели и повече
финансови средства. Така например, Чешките пощи, въпреки че имат 5 пъти по-малко
центрове за комплексно административно обслужване, извършват 60% от услугите. За
тях електронното правителство и звената за комплексно административно обслужване
са основен източник на приходи.
В повечето случаи, администрацията проверява качеството на административното
обслужване чрез системата, като се представя за „таен клиент”.

2.5. ПРИЛИКИТЕ

И РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ЗВЕНАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

(ФРОНТ

ОФИСИТЕ) В

БЪЛГАРИЯ

И ВЪВ СТРАНАТА-
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ЧЛЕНКА, КОЯТО Е ПОСЕТЕНА

(НАПРИМЕР

ПО ОТНОШЕНИЕ НА

ЧИСЛЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ФУНКЦИИ И ДР.)

2.5.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В България множество институции имат териториални структури, позиционирани
на различни места, което затруднява въвеждането на комплексното административно
обслужване, а и предопределя голям брой служители в тях.
Фронт-офисите във Великобритания са значително по-малко на брой и
тенденцията е към намаляване на числеността на персонала, работещ в тях, като
причината за това е високия процент потребители, които предпочитат да подадат
заявления и да получат резултатите от административните услуги по пощата или по
електронен път. Фронт-офисите не са ограничени териториално в предоставянето на
услуги. При Имотния регистър дори се наблюдава процес на активно закриване на
офиси в страната, тъй като всички услуги вече могат да се предоставят онлайн или по
пощата и не е необходимо физическото присъствие в съответния офис на агенцията. По
този начин се спестяват разходи на администрацията по предоставянето на услугите и
обслужването на клиентите, а на гражданите се спестяват време и средства.

2.5.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Преди отговора на този въпрос е необходимо да се направи едно уточнение –
звената за административно обслужване или т.нар. CzechPOINT са предназначени
изключително за граждани, които не използват електронни услуги. Държавните
администрации и фирмите са задължени да използват електронни услуги. Всеки
юридически субект в Р. Чехия има т.нар „Дата схранки” или официална пощенска
кутия, с която комуникира с държавата, изключително по електронен път. Всички
получени или изпратени по нея документи са официални, официално получени и
респективно официално изпратени. Технологията не позволява правенето на промени в
тях. Към началото на 2013 г. такива пощенски кутии имат 372 676 компании, 444
нотариуса, 7 775 държавни учреждения и 30 447 граждани. Тези лица използват звената
за административно обслужване само по изключение, обикновено за възстановяване на
забравена парола. По електронните пощенски кутии всяка седмица се разменят по над
600 000 съобщения между държавата и юридическите субекти и другите лица, избрали
електронната форма на комуникация с държавата. Самите звена за административно
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обслужване представляват офиси за конверсия на електронните документи в хартиени
и обратното, т.е. те са разширение на системата за официалните електронни пощенски
кутии за лица, които не са задължени и не могат да бъдат задължени да имат такива
(обикновените чешки граждани, които имат право да избират как да комуникират с
администрацията). Такива звена за комплексно административно обслужване се
намират в общинските администрации (5249), Чешките пощи (977), нотариусите (426),
търговските камари (51) и посолствата (39). Към септември 2009 г. техния общ брой
възлиза на 6858. Всички те са разположени на комуникативни места и са с различна
големина (от едно до десетина гишета).
В България звената за административно обслужване са по-малко на брой, а
административното обслужване (дори и там, където е организирано на принципа на
„едно гише”) е много по-фрагментирано. Почти не могат да бъдат направени смислени
аналогии с изключение на издаването на документи за самоличност, при които
технологията е сходна, но с тази разлика, че в Р. Чехия това е от правомощията на
общините от втори и трети тип.

2.6. КАКВИ

СА

ПРИЛИКИТЕ

И

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В

РАЗЛИКИТЕ

МЕЖДУ

ИЗПОЛЗВАНИТЕ

БЪЛГАРИЯ И ВЪВ СТРАНАТА-ЧЛЕНКА,

КОЯТО Е ПОСЕТЕНА

2.6.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Информационните системи в администрацията във Великобритания са изградени
преди повече от 20-25 години и продължават да функционират като отделни бази
данни, за целите за които са били създадени. Опитът обаче е показал, че обединението
на бази данни създава проблеми при миграцията им, поради което и сега функционират
във вида, в който са били създадени първоначално, а при появата на нови
функционалности се разработват нови информационни системи за решаването на
конкретни проблеми.

2.6.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
В Република Чехия информацията и архивите от всички администрации са на
практика консолидирани в четири основни регистъра, които се намират в един
информационен център. Те комуникират с няколко десетки интегрирани платформи
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като например тези на здравното министерство, здравната каса, министерство на
правосъдието, областите, общините и т.н. Интегрираните платформи от своя страна
комуникират с множество портали за електронни услуги, но всички те, на крайното
ниво на потребителите в звената за комплексно административно обслужване и за
потребителите на електронни административни услуги, се конвергират в общ
унифициран интерфейс. Съвсем целенасочено за изграждането на регистрите са
използвани множество доставчици на софтуерни решения, а по същия начин е
подходено и при осигуряването на свързаността на официалните електронни пощенски
кутии със софтуерните платформи за управление на документи. По данни на чешкото
министерство на вътрешните работи са използвани повече от 100 различни доставчици.
В основата на CzechPOINT, например, стои специално разработен 602XML FormServer
на фирмата Software602 Inc., базиран на SUSE Linux Enterprise Server, Novell Identity
Manager and Novell Sentinel.

3.

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКА

РАМКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

УСЛУГИ

3.1.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

При предоставянето на административни услуги по електронен път е възприет
принципът, че услугите трябва да бъдат организирани по такъв начин, че да имат лесен
и удобен достъп за гражданите. Това е част от стратегията за развитие на електронното
управление в страната, като основната й идея е “Digital by Default Service Standard” –
т.е. новото поколение потребители на услуги вече ще бъдат изцяло приспособени към
електронното предоставяне на услуги и ще бъдат убедени в неговите предимства, като
по-особено внимание трябва да се обърне към предоставянето на услуги на останалата
част от населението, която не е добре запозната с новите технологии и може да срещне
затруднения при тяхното използване. Този подход е част от Стратегията за електронно
управление (Government Digital Strategy). В момента, целта е да се стимулират
потребителите на услуги да се научат да използват новите електронни портали, като
постепенно се намали броят на заявленията, подавани на гише, както и да се намали
броят на входящите обаждания в кол центровете за административно обслужване. Това
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ще намали разходите на държавата за поддържането на тези дейности и ще й позволи
да инвестира освободените средства в нови и иновативни канали за по-удобно
предоставяне на услуги.

3.1.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Стратегията
„Ефективна
публична
администрация
и
дружелюбно
административно обслужване“ е осигурила реформата на административното
обслужване в чешката публична администрация. Тя е широкообхватен документ, който
много ясно показва общите и специфични цели, както и средствата и етапите, чрез
които да бъдат достигнати тези цели.

3.2. НОРМАТИВНА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКА БАЗА
3.2.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


Стратегия за поддържане чрез технологии, приета през ноември 2005 г.
(Enabled by Technology Strategy)



План за действие на По-умно Правителство, приет през декември 2009 г.,
показва визията до 2020 г. (Smarter Government action plan of December
2009)



Закон за цифрова икономика, 2011 г. (Public Bodies Act 2011)



Закон за изборна регистрация и администрация, в сила от 31 януари 2013 г.
(Electoral Registration and Administration Act 2013) – система за регистрация
на гласоподаватели

3.2.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
На базата на стратегията „Ефективна публична администрация и дружелюбно
административно обслужване“ са подложени на ревизия редица нормативни актове, поважните от които са:
 Закон за общините с разширени функции;
 Закон за административните процедури;
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 Закон за достъпа до публична информация;
 Закон за защита на личните данни;
 Закон за електронните действия и конверсията на документи;
 Закон за информационните системи в публичната администрация;
 Закон за основните регистри;
 Закон за електронния подпис;
 Закон за електронната пощенска кутия.
Общият брой на нормативните актове (вкл. правилници и наредби), които са
претърпели някаква форма на ревизия, възлиза на над 500, а броят на променените
процеси надхвърля 490 000. По-голямата част от тази дейност е осъществена във връзка
със създаването на административния регистър. Според личното признание на екипа,
осъществил на практика модернизирането на административното обслужване в Р.
Чехия, основната тежест на реформата не е била осигуряването на подходящи
информационно-технологични решения, а нормотворческата работа.

3.3. МЕХАНИЗЪМ
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МЕЖДУ

И

ИНСТИТУЦИИТЕ

СЛУЖЕБЕН
НА

ОБМЕН

НА

ЦЕНТРАЛНО

И

ТЕРОТОРИАЛНО НИВО

3.3.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Във Великобритания съществуват редица пречки пред обмена на информация
между отделните институции, особено по отношение на данъчна информация.
Съществува и нежелание от страна на определени институции да предоставят достъп
до своите бази данни на останалата част от администрацията, но тези пречки
постепенно се преодоляват. Британските еквиваленти на НАП и Агенция Митници
например автоматично получават цялата информация от еквивалента на ГРАО, поради
което впоследствие не се налага изискване на допълнителна информация от
потребителите за някоя конкретна услуга, тъй като администрацията вече разполага с
нея.
3.3.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

Два са стожерите на ефективното взаимодействие и обмена на информация между
администрациите: 1) Административният регистър; и 2) интегрирането на
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информацията в основните регистри. Както вече посочихме, административният
регистър указва правомощията и отговорностите на всяка администрация. Ако вземем
например регистъра на лицата, всяка администрация работи със своя система за
идентификация на лицата и не може да прави справки или да извършва
административни услуги извън своите правомощия. Свързването на данните за лицето
между различните администрации се извършва на базата на система за генериране на
идентификации, за която отговоря Комисията за защитата на личните данните. Така
едновременно се осигурява както интегрираността на информацията, така и защитата
от неоторизиран достъп до личните данни. По аналогичен принцип е организирана
информацията и в другите два регистъра.

3.4. ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
3.4.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Центровете за предоставяне на услуги са сравнително малко на брой, но са
разпределени така, че да имат максимален териториален обхват в удобство на
гражданите. С такава цел се ползват и пощенските офиси и обществени библиотеки.
Центровете за предоставяне на услуги се посещават предимно от потребители, които не
могат или временно нямат достъп до предоставяне на услугата по електронен път.
Служителите в тези офиси предоставят информация и оказват съдействие на
потребителите за определени административни услуги. В центровете за предоставяне
на услуги обикновено се съвместяват служители на няколко администрации със
свързани дейности.

3.4.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Центровете за комплексно административно обслужване са лесно достъпни и
много на брой. Наред с административните услуги, които са познати и в България, те
предлагат и някои елементарни нотариални заверки, като например заверка на диплома,
а сътрудниците, които работят в тях са преминали елементарен курс за нотариуси.
Центровете са достъпни по телефон, имейл, Интернет и на място, като позволяват
запазването на час за определена административна служба. Както вече се спомена,
центровете, които предоставят услуги, са: CzechPOINT, общини и по електронен път
чрез „дата схранки”.
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3.5. РЕАЛИЗАЦИЯТА

НА КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И

УСЛУГИ ОТ ТИПА „ЕПИЗОДИ ОТ ЖИВОТА”

3.5.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Според информацията от Службата по цифровизация към кабинета на премиера в
страната все още не могат да се използват услуги от типа „епизоди от живота“, като на
гражданите се налага да заявяват всяка от съответните услуги по отделно, но се събира
обратна връзка от потребителите с техните възгледи и предложения с оглед
подобряване на услугите. Предоставянето на комплексни административни услуги като
цяло се възпрепятства от липсата на единен електронен идентификатор на гражданите,
което затруднява тяхното развитие.

3.5.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Организацията на административните услуги на принципа „епизоди от живота“ е
посвеместно прилагана и лесно разбираема за гражданите. Чрез нея, администрацията
започва да говори на езика на клиентите си, като се отказва от своя собствен, често
неразбираем за гражданите административен „жаргон“.

3.6. ИЗПОЛЗВАНИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ

РЕШЕНИЯ,

РЕГИСТРИ,

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДР.

3.6.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Информационните системи и регистри са добри като технологични решения, но е
необходимо да бъдат свързани и унифицирани в по-големи системи, за да може да се
използва информацията от централни регистри.

3.6.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
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Решаващият и преломен момент в реформата на административното обслужване
е създаването на основните регистри. До този момент предлагането на комплесни
административни услуги е било ограничено и ефектът от промените не е бил толкова
видим. След създаването на регистрите броят на електронните и комплексни услуги
нараства с бързи темпове. Същевременно създаването на основните регистри е бил и
най-капиталоемкия компонент на електронното правителство, погълнал почти 3
милиарда крони (над 200 милиона лева).
Друг важен компонент са официалните електронни пощенски кутии („дата
схранки”). Чрез тях на практика по-голямата част от бизнеса започва да комуникира с
държавата почти изцяло по електронен път.

3.7. КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО УСЛУГИ
3.7.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Предоставянето на административни услуги в зависимост от типа услуга има
различни канали за достъп – по интернет, по телефон, по пощата, на място (пощите и
обществени библиотеки).

3.7.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Осигурени са всевъзможни канали за достъп до услуги – от центровете за
комплексно административно обслужване, през официалните електронни пощенски
кутии и порталите за електронни услуги, до възможностите за записване на час по
телефон и имейл.

3.8. УПРАВЛЕНИЕ

НА

ЧОВЕШКИТЕ

РЕСУРСИ

В

ОБЛАСТТА

НА

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

3.8.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Във Великобритания отделните администрации самостоятелно определят
необходимостта от човешките ресурси, като тенденцията е чрез електронното
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управление да се постигне намаляване числеността на администрацията, повишаване на
качеството на административното обслужване и наемане на по-квалифициран персонал.

3.8.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Определянето на ясни отговорности за процесите е рефлектирало и в прозрачна
система на ценообразуване, според която всяка администрация е компенсирана за
направените разходи. Информационните услуги между самите администрации (т.нар.
вътрешен CzechPOINT) са безплатни.

3.9. ИЗМЕРВАНЕ

НА ОЦЕНКАТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА И ОБРАТНА

ВРЪЗКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

3.9.1.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Широко се прилагат, анализират и извършват необходими промени, съобразно
потребностите на администрацията, като от голямо значение за този процес е обратната
връзка с потребителите, която се осъществява по електронен път, чрез телефон и поща.
Използват се включително възможностите, които предоставят социалните мрежи.
Съществуват множество възможности за измерване на удовлетвореността на
потребителите, сред които анкети по сайтовете, оценка по телефона, възможности за
подаване на жалби, оплаквания и пр.

3.9.2.

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

Дадена е възможност на гражданите и бизнеса във всеки един момент да могат да
подадат обратна връка за нивото на обслужване. Всички сигнали се проверяват,
приоритизират и отстраняват в определен период.

3.10.

НАЧИН

НА ФОРМИРАНЕ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

ЗА УСЛУГИ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република
България
www.opac.government.bg
стр. 19/32

ФИНАЛЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНИ ПОСЕЩЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МОДЕЛИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КОМПЛЕКСНО
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ ОТ
АДМИНИСТРАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА
КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА”

3.10.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Определянето на таксите се основава на разходите за предоставяне на услугите, в
които са включени и разходите за осигуряване и поддържане на функциите на
администрацията. При наличие на приходи, реализирани в резултат от предоставяните
услуги, над стойността на направените разходи, част от тях се превеждат в централния
бюджет, а останалата част се използват по целесъобразност от администрацията. При
формиране на по-големи печалби от предвидените, се прави прекалкулация на таксите
и те се намаляват. Плащането на таксите се извършва предимно по банков път или чрез
пощите и в много редки случаи на каса.

3.10.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

Определянето на таксите е регламентирано със Закон за таксите към
Министерство на вътрешните работи. Плащането на таксите се извършва на каса в
CzechPOINT, в общините или по банков път.

3.11.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ЛИЦА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ

ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ, И ОРГАНИЗАЦИИ,

ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

3.11.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Лицата, осъществяващи публични функции, не предоставят пряко услуги, но
участват активно като консултанти при решаването на проблеми и вземането на
решения, които имат отношение към дейността на администрацията.

3.11.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

В Република Чехия към момента се водят преговори между Министерството на
вътрешните работи и банките относно предоставянето на административните услуги -
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да се извършва и при тях. Целта е да се открият възможно най-много фронт офиси за
предоставяне на услугите, за да се улесни достъпа до услугите за гражданите и бизнеса.
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4.

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ

В

ОТДЕЛНИТЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ

СТРУКТУРИ – ДОМАКИНИ

4.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Land Registry
Имотният регистър функционира като търговско дружество, което се
самофинансира от събраните такси за предоставени услуги. Принципът на организация
на регистъра се основана на регистрация на имотите и лицата, които ги придобиват.
Имотният регистър отразява промяната на собствеността на имота, а не промените на
имотите на собствениците. Регистърът има информационна база данни, в която са
вписани предварително събрани данни от първата подадена информация за регистрация
на имотите. При така създадената организация е сведено до минимум използването на
хартиени носители. Прави впечатление детайлността на информацията, която може да
се получи онлайн. Предоставянето на онлайн услуги е довело до значително намаление
на събираните административни такси, както е създало и значителни улеснения за
гражданите, тъй като вече не се налага физическото ходене до съответното гише.
Всички услуги се предоставят вече по електронен път или по пощата, а в резултат голяма част от съществуващите офиси на агенцията в страната са закрити, което
спестява значителни финансови ресурси за издръжката им.

Общински съвет (Уестминстър)
Тази администрация има основно анализаторски и методически функции, като
координира всички процеси по дейностите на администрациите на нейната територия.
Има собствена стратегия и ясно дефинирани дейности, като основен приоритет се
поставя върху потребителите и техните нужди от своевременно предоставяне на
качествени административни услуги. Голяма част от дейностите са организирани по
електронен път, като има дадена възможност за онлайн достъп до служител, който да
може да отговаря на конкретни въпроси и да дава препоръки и насоки за получаване на
заявените услуги.
Трябва да се отбележи стремежът за дигитализация на всички услуги, като за
улесняване на процеса се използва съдействието на пощите и обществените
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библиотеки. В пощенските клонове могат да се заявяват общински услуги, което
улеснява гражданите. Сътрудничеството с библиотеките включва обучение на
служителите на място за асистиране на гражданите при подаване на съответните
заявления за услуги онлайн, като по този начин и самите потребители на
административни услуги, които не могат да боравят добре с новите технологии,
привикват към тяхното използване. Всичко това спомага за намаляване на
натоварването на създаденото „едно гише“, като целта е броя на входящите обаждания
постепенно да се сведе до минимум и да се премине от обслужване на граждани към
самообслужване.

Агенция Митници (HM Revenue and Customs)
Дейността на организацията обединява функциите на митниците и агенцията по
приходите. Функциите на двете организации са запазени в първоначалния си вид, като
административният персонал е намален и имат обща стратегия. Информационните им
системи работят самостоятелно, като имат създадена възможност за комплексно
предоставяне на услуги, имащи отношение към дейността им. Неспецифичните
дейности на организацията се изнесени като външни услуги, като по този начин се
намаляват разходите и се освобождава човешки ресурс за осъществяване на останалите
дейности.
Изключително важна е политиката за обединяване на двете агенции, което се е
случило през 2005 г. с цел по-добра координация и сближаване на „културите“ на двете
институции. С обединяването на информационните масиви на двете служби се постига
оптимизация на финансови ресурси за ИТ системи, надеждни данни и по-добри
условия за събиране на задълженията към държавата. Постигната е и оптимизация на
персонала.
В службата по приходите и митниците гражданите са включват активно в
създаването на административни услуги и те могат да създават нови формуляри, които
отговарят на специфичните им потребности. По този начин вместо да се подават
няколко отделни формуляра за заявяването на дадена услуга, всичко може да бъде
обединено в един единствен, което отново спестява време и усилия на гражданите.
Целта е всички формуляри да бъдат качени онлайн и постепенно всички услуги да
могат да се заявяват по електронен път. В момента се извършва сложен преход, при
който цялостната данъчна система преминава от форма, която е организирана около
отделния данък и отделната транзакция, към организирана около самия потребител на
услугата.
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Агенцията по безопасност на храните
Тази администрация е сравнително нова структура. Има точно определени
функции, които се ограничават само в частта по безопасност на храните. Тя е
независима институция по отношение контрола върху храните, като в същото време
представлява страната пред европейските институции по отношение на
законодателството в областта. Дейностите по цялата хранителна верига и контрол са
разпределени между различни институции, което до известна степен се явява
предпоставка за риск от липса на проследяемост.

Администрация на Министерски Съвет, Държавно Дигитално Обслужване
(Cabinet Office, Government Digital Service)
Наличието на тази организация дава възможност за извършване на специфична
дейност, която има за цел да реши, чрез средствата на дигитализация и информационно
осигуряване, определени проблеми на администрацията по отношение на преминаване
към електронно обслужване на потребителите. Служителите работят по конкретни
краткотрайни проекти за решаване на отделени задачи и създадените софтуерни
продукти са безплатни за организациите, които биха искали да ги използват.
Основен двигател на целия процес по въвеждането на електронно правителство
във Великобритания е дигиталният шампион Марта Фокс. За да се гарантира добрата
координация на процеса на въвеждане на електронното правителство, службата по
цифровизация има свой представител във всяко министерство, който е на висша
държавна длъжност и който е отговорен да провежда цялостната държавна политика в
тази област в сферата на дейност на самото министерство. От друга страна, към
службата по цифровизация е създаден съвет от представители на частния сектор, които
споделят своя опит и дават предложения и насоки за развитието на електронното
правителство във Великобритания.
В момента основен фокус е изграждането на електронния портал www.gov.uk, на
който да бъдат интегрирани интернет страниците на всички отделни министерства и
агенции в страната. По този начин гражданите ще имат достъп до цифровите услуги на
цялата държавна администрация на едно място.

4.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Агенция по безопасност на храните (Czech Agriculture and Food Inspection
Authority)
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Агенцията е сертифицирана по ISO 9001 – Система за управление на качеството.
В рамките на своите компетенции, АБХ проверява хранителни продукти,
суровини за тяхното производство, селскостопански и тютюневи изделия.
Правомощията им са свързани с производство, съхранение, транспортиране и продажба
на продукти (включително внос).
Агенцията по безопасност на храните осъществява мониторинг и контрол върху
предприятията, като главната й цел е да защити икономическите интереси на
потребителите - защитата на потребителите от хранителни продукти, които са вредни,
подвеждащо етикетирани, продажбата на продукти, въпреки изтекъл срок за тяхното
използване по дата или от неизвестен произход. Условия по време на производство и
продажба представляват неразделна част от проверките.
Концепцията и изпълнението на дейността се основават на ново законодателство
(по-специално на Закон № 110/1997, Сб. по храните и тютюневите изделия, за
изменение на Закон № 146/2002 Coll. CAFIA, или на Закона за Не 552/91 Coll. на
държавен контрол, както е изменен), и са в съответствие с принципите на агенциите по
храните, прилагани в страните от Европейския съюз.
Контролът се осъществява от контрольори, които са пръснати в цялата страна.
Всеки контрольор е снабден с лаптоп, стик за интернет, достъп до системите им,
телефон, принтер, кола, GPS система и куфарче с необходите инструменти за взимане
на проби. Не всички имат установено работно място. По този начин са се оптимизирали
административните разходи на агненцията.

Всички услуги, които предоставя Агенцията по безопасност на храните, се
предоставят чрез „дата схранките”.
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Основната дейност на агенцията е регистрацията на предприятията, която става
по електронен път. Не се изискват специални документи, единствено се попълва
формуляр. Агенцията не проверява достоверността на данните, тък като отговорност
носи юридическото лице.
Предлага се и услуга за сертифициране на предприятия по държавен стандарт.

Кметство на гр. Прага (Prague City Hall)
Прага се състои от 57 квартала, като 22 от тях са административни области
(големи квартала) и 35 малки градски района. В общината се предоставят голяма част
от комплексните услуги на гражданите и бизнеса. Чрез интернет портала им може да се
резервира ден и час, в който гражданина да бъде обслужен.
Създадена е услуга MMS, която се ползва от гражданите, с цел заснемане и
качване на снимки, с които сигнализират на общината за нередности. Пристигналите
сигнали се проверява, приоритизират, след което се отстраняват.
С цел по-голяма прозрачност за гражданите и бизнеса чрез електронния портал
могат да се преглеждат записи от проведените срещи на Общинския съвет.

Община Черношице (Černošice Municipal Office)
Предоставянето на услугите се извършва по телефон, чрез дата схранки или на
фронт-офис.
Фронт-офисът е оборудван с автоматичен фотоапарат на стойка, който качва
снимката в системата, компютър и принтер. Общината разполагат с киоски, на които
могат да се видят типовете услуги и на кое гише ги предоставят. Чрез специализиран
интерфейс за работа по предоставянето на комплексни административни услуги се
проследят какви типове услуги са направени, за колко време се изпълняват, кой е
обслужил клиента. Чрез система Help Desk автоматично се регистрират обажданията на
клиентите, както и се записват всички действия, които служители в общината
извършват.
Видовете услуги, които могат да извършват са: издаване на паспорт, издаване на
шофьорска книжка, издаване на разрешение за лов и риболов и други. Общината
разполага с детски кът.

Статистически институт
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Институтът разполага с 6 големи клона, в които работят 50-60 човека, общо около
500 души персонал.
Статистическият институт борави с един от 4-те основни регистра – Регистъра на
населението. Той отговаря за въвеждането данните в него. Всички единици, които имат
достъп и въвеждат данни задължително се проверяват.
Статистическият институт комуникира с бизнеса и гражданите директно с цел
получаване на информация от тях.
Достъпът до данните от статистическия институт е свободен и не се заплаща. Ако
информацията, която бизнесът иска да ползва е специализирана, понякога се налага да
заплати тази услуга.
В Закон за държавната статистическа служба е дефинирано кой на какъв тип
достъп има право до регистрите на централно ниво.
Видове регистри в Република Чехия
Регистър на
населението

Регистър на
гражданите

Имотен
регистър

Администрати
вен регистър

НСИ

МВР

Кадастър

МВР

Създадени интерфейси

Институции, които работят с тях (черпят и въвеждат
информация)

Министерство на околната среда на Република Чехия
Комуникацията между отделните институции се осъществява чрез специализиран
софтуер. По този начин е опростен обмена на документи и може лесно да се проследят
коментарите по документите. Съществува електронна библиотека, чрез която могат да
се намират всички типове документи, което улеснява работата на служителите в
администрацията.
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Законодателният процес също се осъществява електронно:

Проект на закон

Гласуване

Министерства

Забележки

Одобрение или

Отхвърляне

Подпис на президента

До системата имат достъп централни органи и по-големите области на Република
Чехия. Когато даден проект на закон се качи в системата, автоматично се оповестяват
всички заинтересовани страни чрез електронната поща. Не се допускат гражданите и
бизнеса да дават коментари или препоръки по проекто-закони. На ниво парламент,
също целият процес минава по електронен път.
Министерството не предоставя административни услуги на гражданите и бизнеса.

Министерството на вътрешните работи на Република Чехия
Съществуващото в предишното правителство министерство на информатиката е
закрито, а неговите функции са прехвърлени към Министерство на вътрешните работи.
Основните приоритети на министерството са: 1) развитие на електронното
правителство и налагане на електронна комуникация между гражданите и публичните
органи, както и между отделните администрации; 2) CzechPOINT - премахване на
прекомерната бюрокрация и създаване на комфорт за гражданите, по-нататъшно
разширяване на универсалните фронт-офиси за гражданите, където те могат да се
сдобият с извлечения от различните регистри.
Разработен е специален закон, който да регламентира предоставянето на
административното обслужване на гражданите и бизнеса. Законът дава избор на
клиентите как да се извършват самите услуги – по телефон, по електронен път или на
място.
За да се предостави административната услуга, важен елемент е електронната
идентификация – всяко лице трябва да съществува в основните регистри, за да му се
предостави услугата.
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Пример как се осъществява услуга

Чешки пощи/ Общини

Заявление

Pay to

Идентифициране
на клиента

Оторизация

$

Справка с лична карта/
“дата схранка “

Данните от ID –то и PIN към него

Извличане на
данни от регистрите

Предоставяне
на услугата

Забележка: Без оторизация няма как да се извърши каквото и да е услуга.

Всички административни услуги се предоставят по електронен път (чрез дата
схранки), чрез общините и CzechPOINT. Централната администрация не предоставя
директно административни услуги.
Основните регистри имат 2 функции: извършване на промени, вземайки
информация от конкретната система за дадена информация, и проверка на
идентичността. Всяка една услуга се предвижда да отговаря на следните въпроси:
 Кой предлага услугата;
 Кой получава услугата;
 Колко често ще се използва тази услуга;
 Необходимо ли е да се извърши услугата на място;
 Дефиниране на параметрите на процесите;
 Каква са разходите за процеса;
 Компетенции – кой извършва тази служба.
След въвеждане на регистрите разходите в държавната администрация са се
намалили с 15-20 %.
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Бюджетът за осъществяването на проекта за електронно правителство се
разпределя както следва – държавна субсидия 15%; Кохезионен и структурни фондове
85%. Изпълнени са над 170 проекта.
Затрудненията, с които са се сблъскали при изпълнение на проект за електронно
правителство, са следните:
 отделянето на е-Government от държавната администрация;
 комуникация между министерствата;
 поради политически причини да се направи отклонение от целта (електронно
правителство).

Опитът на Чешките пощи
Чешките пощи са партньор на правителството в проекта за електронно
правителство, което е част от концепцията за Smart Administration. Избрани са поради
факта, че при тях се „кръстосват” шест фактора, без които не може да се осъществи
проекта – граждани, законодателство, организация, чиновници, финанси, мрежа,
покриваща цялата страна, финанси и информационни технологии. Те са създали и
поддържат CzechPOINT и „дата схранките”, чрез които се осъществява електронното
предоставяне на административни услуги на лицата. CzechPOINT дава възможността на
лицата да получат всякакви документи от около 900 фронт офиса из цялата страна от
държавните органи, без да ходят и чакат в самите администрации. „Дата схранките” са
електронния вариант на „Доставка на препоръчано писмо”, което улеснява работата на
администрациите, фирмите и гражданите.
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5.

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО МОГАТ ДА
БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ В БЪЛГАРИЯ
5.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 Скъсяване на дистанцията между администрацията и потребителите и
осъществяване на активна обратна връзка за подобряване на дейностите по
предоставяне на услуги.
 Намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и
обединяване на услуги, където е възможно.
 Всички администрации да имат стратегии за дейността си, да поставят малко
на брой, но ясни и измерими цели.
 Създаването на възможност за предоставяне на повече услуги по електронен
път, чрез on-line подаване на заявления и услуги със смесено изпълнение, които
да автоматизират част от процеса.
 Информиране на потребителите за новите възможности на администрациите и
оказване на методическа помощ по предоставяне на услугите.
 Активно включване на пощите в процеса на предоставяне на услуги и
извършване на плащания за тях.
 Прилагане на нов подход при определяне на таксите за предоставяните услуги.
 Възлагане на външни изпълнители на дейностите, които не се специфични за
администрацията.
 Повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация
и обмяната на опит и добри практики между администрациите.

5.2. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
 Сливане на регистрите и обособяване на 4 основни регистъра, чрез които ще се
осъществява комплексното административно обслужване.
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 Модел на CzechPOINT по предоставянето на комплексни административни
услуги. Предлагат се над 500 вида услуги с фронт офиси, които обхващат
цялата страна.
 Модел на „дата схранките” – електронна пощенска кутия, която служи за
електронно предоставяне на услугите. Поддръжката се осъществява от
CzechPOINT, като от институциите им се заплаща за всеки изпратен документ
по пощенската кутия (17 крони). Таксите за предоставяне на услугите са
наполовина по-ниски отколкото ако се извършва на хартия.
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