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ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Наръчник за
организацията на административното обслужване по телефона

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация представям на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за приемане на Наръчник за организацията на административното
обслужване по телефона.
Проектът е изготвен в изпълнение на Постановление № 353 на Министерския съвет
от 22.10.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване
(НАО), което влиза в сила от 1.04.2022 г. С измененията и допълненията в НАО се създават
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предпоставки

за

подобряване

на

използването

на

телефони

в

процесите

по

административно обслужване на потребителите и комуникацията между администрациите
и потребителите на услуги.
Чл.8а, ал.4 от НАО предвижда Министерският съвет да приеме методически
документ, в който се съдържат насоки за организацията на административното обслужване
по телефона. Наръчникът е необходим за да подпомогне администрациите при прилагането
на разпоредбите на НАО, свързани с използване на телефона при осъществяване на
административно обслужване. Технологичните възможности за използване на телефона
при предоставяне на услуги все повече се разширяват, но държавната администрация не ги
използва ефективно.
Към 7 март 2022 г. администрацията предоставя общо 2484 броя услуги. За всяка
услуга в Административния регистър и интернет страниците на администрациите се вписва
информация за Центъра за административно обслужване (ЦАО) и/или звената, които
контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване в т.ч. телефони
за комуникация с потребителите и обозначение дали обявените телефони са стационарни
или мобилни, безплатни или платени, като се посочват и съответните тарифи, с изключение
на

тарифите

на

телефонните

разговори

в

дипломатическите

и

консулските

представителства на Република България.
В НАО са предвидени задължителни стандарти за качество, свързани с телефоните стандарт за идентификация на служителите в администрацията при водене на телефонни
разговори

и

стандарт

за

начина

на

предоставяне

на

информацията

относно

административното обслужване, включително по телефона. В стандарта за осигуряване на
информация и обслужване на английски език се предвижда обявяване на телефон за
предоставяне на информация и обслужване на английски език. В препоръчителния стандарт
за достъпност в извънработно време се препоръчва да се осигури възможност в
извънработно време за достъп до актуална и важна информация, която е свързана с
административното обслужване, чрез телефонен номер за автоматично получаване на
информация за административното обслужване и/или за осъществяване на комуникация с
потребителя в реално време.
При проведено наблюдение на съществуващата практика за използване на телефона
при предоставяне на административно обслужване в извадка от 30 различни по вид
администрации – министерства, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни
агенции, областни администрации, общински администрации, подбрани по предварително
зададени критерии като всеобхватност, брой на предоставяните услуги, интензитет и
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характер на предоставяните услуги и ползватели на предоставяните услуги са отчетени
следните дефицити по отношение на използването на телефоните в хода на осъществяване
на административното обслужване и при предоставяне на информация на потребителите на
услуги:
✓ При около 30% от институциите, публикуваните на интернет страницата
телефонни номера не съответстват на тези посочени в Административния регистър;
✓ Обявяват се средно по 2-3 телефонни номера за връзка, но липсва стандартизиран
подход по отношение на начина и мястото им на обявяване;
✓ В над 60% от случаите обявените телефонни номера за контакти са само
стационарни;
✓ Малка част от администрациите са обявили на интернет страниците си стойността
на телефонното обаждане за потребителите;
✓ Кол центровете се използват само от администрации, предоставящи значителен
брой услуги и с голям брой териториални звена;
✓ Не се предоставя информация за броя на чакащите потребители на услуги за
разговор по телефона;
✓ При над 60% от позвъняванията разговорите са пренасочвани поне веднъж към
друг служител;
✓ В средно 25% от случаите потребителите смятат, че не са получили ясна, пълна и
точна информация по телефона за услугите;
✓ Не е осигурена възможност потребителите да запазят по телефона дата и час за
явяване в Центъра за административно обслужване (ЦАО) за заявяване на услуга
и/или други дейности, които са свързани с обслужване на потребителите;
✓ В над 80% от случаите няма обявени телефонни номера за контакт на английски
език;
✓ Не е осигурена достъпност по телефона в извънработно време;
Проектът на Решение на Министерския съвет не съдържа разпоредби и
транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не се налага справка за
съответствие с европейското право.
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са проведени обществени
консултации. Проектът на Решение за приемане на Наръчник за Наръчник за организацията
на административното обслужване по телефона и доклада към него са публикувани на
Портала за обществени консултации за срок от 14 дни.
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Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
Проектът на Решение е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме предложения проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Наръчник
за организацията на административното обслужване по телефона.

Приложения:
1.Проект

на

Решение

за

приемане

на

Наръчник

за

организацията

на

административното обслужване по телефона;
2. Финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА.
3. Съобщение за средствата за масово осведомяване.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ:
КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА
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