ИНСТИТУТ
ПО ПУБЛИЧНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

СПРАВКА
за отразяване на коментари и предложения, получени при общественото обсъждане на проекта на Практическа инструкция за създаване и
оформяне на документи в публичната администрация, проведено на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/

1.

Потребител
Yurukov

Коментари/Предложения
1. В това ръководство липсват всякакви инструкции и
изисквания за формата на структурирани данни. Това може
да са електронни таблици (Excel, OpenOffice) или отворени
формати като CSV, XML и SQL.

Приети/неприети/
частично приети
Частично прието

В администрацията се изготвят и публикуват множество
електронни таблици. Повечето регистри у нас се
публикуват в този формат. За жалост в тях има много
грешки и форматирането им пречи на реалното използване.
Не само има разлики между таблиците в различни
институции, но и документи от различни дати (например
дневните отчети за бюджетните разходи или изкупената
ВЕИ енергия от ЕСО) се различават един от друг. За да има
някакъв смисъл от тези таблици, трябва да има инструкции
как да се форматират.
Отворените формати изискват малко технически знания, но
е важно администрацията да е запозната какво
представляват. Те също представляват официални
документи от администрацията и може лесно да се изведат
от електронните информационни системи. Нужни са
изисквания и напътствия какво представляват, как да се
оформят и как да бъдат предоставени.
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1.1 Не се приема

Мотиви
При
изготвянето
на
Практическата инструкция за
създаване и оформяне на
документи
в
публичната
администрация,
сме
се
ръководили от поставената
задача за създаване на общи
правила за съставяне и
оформяне
на
текстови
документи, обект на работата
на служителите от публичната
администрация. Това е и
причината в инструкцията да
липсва
информация
за
създаване
на
електронни
таблици.
Предложението
Ви
е
интересно, би могло да се
обсъди, като се предложи на
експерти разработването на
общи правила за представяне
на структурирани данни за
нуждите
на
публичната
администрация.
Структурирането в три групи

Потребител

Коментари/Предложения
Структуриране съдържателната част на документите на стр. 5 и
стр. 6: би било по-коректно и ясно да се разделят документите на
вътрешна и външна кореспонденция и съответно входящи и
изходящи. В така предложената формулировка е неточно
разделението поради факта, че доклади и становища например
могат да бъдат както и пристигащи документи от друго
ведомство(входяща кореспонденция), така и излизащи документи
към друго ведомство(изходяща кореспонденция).

Приети/неприети/
частично приети

2. На стр.7 е добре да се упомене, че приложенията под формата Приема се
на таблици, справки, схеми и т.н., е необходимо да бъдат описани
в края на придружителното писмо преди подписа. По надолу в
текста това е разяснено, но би трябвало да е задължително.
Пояснявам. Ако пристигне документ с приложения към него,
които не са описани, впоследствие е трудно да се направи справка
за тяхното съществуване при постъпването в деловодството на
съответната администрация.

3. В т. 14 на стр. 13 е добре да се обърне внимание, че е ненужно Приема се
да се оставят пълните имена и дирекции със съгласувателните
подписи, поради факта, че този екземпляр при създаването на
документа остава за деловодството на съответното ведомство.
Така както е описано поставянето на инициалите в т. 14 е напълно
достатъчно.

Мотиви
на общоадмининстративната
документация е коректно,
предвид начина на създаване и
движение на документите в
държавната администрация. В
конкретния случай: доклади
пристигат
от
външни
адресати, изпращат се до
външни адресати, но и се
създават
в
рамките
на
административната структура,
без да касаят външни такива.
Допълнен текста на страница
7.
„……….Когато към писмото е
необходимо да се добавят
приложения,
таблици,
справки, брошури, схеми,
чертежи, същите се подготвят
предварително, описани в
реквизит „Приложение“ към
него.“
Извършена редакция, отпада
т. 14 на стр. 13, допълнение на
стр. 14 абзац: „Основни
реквизити, които се използват
при оформяне на документи се
изписват като:“, създава се
нова т. 4 със следния текст:
„т. 4 При оформяне на
реквизит
„ИзготвилСъгласувано
с:“
екземплярът, който остава
за регистратурата се оформя
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Потребител

Коментари/Предложения

Приети/неприети/
частично приети

4. На стр. 20 предлагам да се предоставят в деловодството 3 броя Не се приема
от изготвения документ, като единият от тях да е със
съгласувателни подписи. Съответно единият екземпляр бива
изведен и изпратен навън, вторият, който е със съгласувателните
подписи остава в деловодството и за архив в края на годината, а
третият се връща на изготвилият го с вече нанесен изходящ номер
и дата. При невъзможност за предоставяне на трети екземпляр да
се прави копие на изходящия документ и да се предоставя на
изготвилият го за сведение. Така би било по-коректно за
служителя, който има отношение към самият документ. Найдоброто местоположение на съгласувателните подписи е от
обратната страна на листа на екземпляра, който остава в
деловодството на съответното ведомство. Това е коректно с оглед
на факта, че имената, подписите и длъжността не са ясни и
необходими за получателя на документа. Те са необходими за
деловодна справка и са вътрешна информация.
5. На стр. 17 има нужда от корекция на думата „основаната“ с Приема се
„основната“. Намира се в края на 22 ред.
6. Предлагам следната синтактична корекция за по-голяма яснота Приема се
и прецизност на абзаца. „Администрациите, които организират

Мотиви
съгласно Приложение № 2, а
на екземпляра предназначен
за изпращане до външна
административна структура,
в долния ляв ъгъл се
изписват инициалите на
съставителя
и
административното звено, в
което той работи. Пример:
АМ/Ф
(т.е.
това
е
служителят
Антони
Михайлов,
работещ
в
дирекция „Финанси“).
Изискването на Единната
държавна
система
за
деловодство
(ЕДСД)
във
връзка с броя на екземплярите
на изготвяните документи е
той да бъде 2, или повече
екземпляра, но само когато
темата
предполага
това.
Въпрос
на
вътрешна
организация
на
административната структура
е как ще бъдат уведомявани
изготвилите документите по
отношение
на
тяхното
движение.
Коригиран е текста на стр. 17,
думата
„основаната“
се
коригира с „основната“.
Направена
е
корекция,
отразена
едновременно
с
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Потребител

Коментари/Предложения
документооборота си съгласно изискванията на ЗЕУ, въвеждат и
се ангажират с изпълнение на новата организация на работните
процеси, свързана с движение на документите в електронен и
хартиен формат. Останалите администрации, които не прилагат
тези изисквания, в основната си част организират процесите
съгласно изискванията на ЕДСД.“Приложение № 2 – изходящо
писмо, обща бланка: Тук, според изложеното по-горе от мен
предлагам да се уточни на стр. 11, че екземпляра със
съгласувателните подписи остава в деловодството

Приети/неприети/
частично приети

Мотиви
третото предложение.

Допълнената версия на текста може да изтеглите от тук.
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