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1. Увод 

 Настоящият доклад е изготвен и публикуван на интернет страницата на 

Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) в изпълнение на нормативните 

разпореждания на чл. 24, ал. 8 от Наредбата за административното обслужване (НАО), 

съгласно които всяка година до 1 април администрациите изготвят годишен доклад за 

оценка на удовлетвореността на потребителите за предходната календарна година, който 

се публикува на интернет страницата на съответната администрация. 

 Потребител, съгласно НАО, е всеки гражданин или организация, които:                      

а) заявяват и/или ползват административно обслужване чрез заявления/искания за 

издаване на индивидуални административни актове, за предоставяне на 

административни услуги, за извършване на други административни действия по искания, 

уведомления и декларации, които са предвидени в нормативен акт; б) подават сигнали, 

предложения, жалби и други; в) осъществяват контакт (лично или по друг начин) по 

повод административното обслужване.  

 В МИИ е създадена възможност за обратна връзка с потребителите, чрез 

използване и прилагане на методи за обратна връзка, определени във Вътрешните 

правила за организацията на административното обслужване в МИИ, които са 

публикувани на интернет страницата на министерството. Получената информация от 

обратната връзка е анализирана и обсъдена и заедно с резултатите от измерването на 

удовлетвореността на потребителите и предприетите действия за подобряване на 

административното обслужване са отразени в настоящия доклад.  

 Главната цел на проучването и измерването на удовлетвореността на 

потребителите от предоставяните административни услуги е повишаването на качеството 

на административното обслужване в МИИ с насоченост към всички потребители на услуги 

и с допълнителен акцент за конкретни услуги.  

 

2. Измерване на удовлетвореността на потребителите.  

 При прилагане на методите за обратна връзка и при изследване, измерване и 

управление на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното 

обслужване се спазват изискванията, предвидени в НАО и Методологията за измерване и 

управление на удовлетвореността на потребителите, приета с РМС № 246/10.04.2020г. 

за одобряване на Ръководство за разработване на Харта на клиента и Методология за 

измерване на удовлетвореността на потребителите.  

 

2.1. Методи за обратна връзка, използвани за извършване оценка на 

удовлетвореността на потребителите. 

Измерването на удовлетвореността на потребителите се осъществява чрез 

използване и прилагане на следните задължителни методи за обратна връзка, посочени 

в чл. 24, ал. 2 и 3 на НАО: 
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1. извършване на анкетни проучвания; 

2. провеждане на консултации със служителите; 

3. извършване на наблюдения по метода „таен клиент“; 

4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали; 

5. анализ на медийни публикации.  

 Използват се и следните допълнителни методи, предвидени в чл. 24, ал. 2 на НАО:  

6. анализ на вторична информация. 

7. провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на 

консултативни органи. 

 Прилагането на методи 1, 2, 3 и 6 позволява изследване на различни елементи на 

удовлетвореността по инициатива на администрацията на МИИ. Метод 4 е обратна връзка, 

получена по инициатива на потребителите. Методи 5 и 7 позволяват изследване на 

удовлетвореността от източници, различни от служителите и потребителите.  

 

2.2. Планирано и проведено проучването през 2022г. – данни и резултати  

 Проучването през 2022г. е проведено съгласно Плана за провеждане на проучване 

и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване 

през 2022г. Наблюдение е извършено на  цялостното предоставяне на услуги и дейности 

при административното обслужване в МИИ и с допълнителен акцент на най-често 

предоставяни услуги на министерството. Изследването през 2022г. се планира и проведе 

основно в рамките на функционалните задължения на дирекцията с отговорности за 

административно обслужване в министерството, подпомогната от дирекциите с 

отговорности по предоставянето на административни услуги. Целевите групи за 

проучване са потребителите на административни услуги и служителите от 

министерството, осъществяващи дейности по административното обслужване.  

 

2.2.1. Информация, оценки и препоръки, постъпили и/или събрани чрез 

използването на  методите за обратна връзка.  

А). Извършване на анкетни проучвания.  

  А.1.) Анкетни проучвания на всички потребители на административни 

услуги на МИИ. 

  Анкетните проучвания в министерството са основна форма на проучване и се 

провеждат чрез:   

 Попълване на хартиена анкета на място в Центъра за административно 

обслужване (ЦАО) на МИИ и пускане в нарочно определена и обозначена за 

това кутия; 

 Онлайн анкета с аналогично съдържание на интернет страницата на МИИ, като 

формуляра се попълва и изпраща директно от интернет страницата, без да се 

налага принтиране и изпращане по електронната поща.   
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 Анкетното проучване се използва за постоянно и непрекъснато получаване на 

обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите от 

административното обслужване, предоставяно от министерството. Анкетната карта дава 

най-обща възможност за получаване на обратна връзка за това, как министерството се 

справя с административното обслужване в различните му направления. Насочеността на 

анкетната карта е към изследване на определен обхват от дейности за спазването на 

стандартите за качество на административното обслужване.  

Попълнени през 2022г. анкетни карти са общо 17 бр. - 11 бр. на хартия в ЦАО на 

ул. „Славянска“ №8 и 6 бр. електронни анкетна карти чрез интернет страницата на МИ. 

Въпросите са 10, като потребителите имат възможност да посочват повече от един 

отговор, както и свободен текст на един въпрос. Данните от попълнените анкетни 

карти са следните:  

 

 

 

 

Да; 11

Не; 5

Общ брой 
отговори; 16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Да

Не

Общ брой отговори

Въпрос 1. Досега използвали ли сте услугите, 
предоставяни от МИИ?

Да; 15

Не; 4

Общ брой 
отговори; 19

0 5 10 15 20

Да

Не

Общ брой отговори

Въпрос 2. Посочените срокове за изпълнение 
на услугите спазват ли се?
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0

3
4

Брой отговори

Въпрос 3. От къде получихте информация за 
предоставяните от МИИ услуги?

От обслужващите служители (лично/по телефона)

От информационните табла в МИ

От интернет сайта

По друг начин

9

0

8

Брой потребители

Въпрос 4. Лесно ли се намира информация 
за услугите на МИИ?

Да Не Не мога да преценя

Вежливо и с 
уважение; 13

Формално и 
нелюбезно; 1

С разбиране на 
проблема; 5

0 2 4 6 8 10 12 14

Вежливо и с уважение

Формално и нелюбезно

С разбиране на проблема

Въпрос 5. Служителите от Центъра за 
административно обслужване (ЦАО) са се 

отнесли към Вас:
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Да; 13

Не; 0

Не мога да 
преценя; 4

0 2 4 6 8 10 12 14

Да

Не

Не мога да преценя

Потребители

Въпрос 6. Доволни ли сте от бързината, с която 
Ви обслужват служителите от ЦАО?

16

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Да

Не

Въпрос 7. Според Вас служителите, които Ви 
обслужват, достатъчно компетентни ли са?

0

0

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

От ЦАО

Други служители на МИИ

Въпрос 8. Ако отговора на предишния въпрос е 
"не", моля конкретизирайте за кои служители:
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Относително малък е броя на попълнените анкетни карти, което не може да даде 

задълбочена и пълна информация за изследване на цялостната дейност по 

административното обслужване. Основно оценките са положителни за предоставеното 

административно обслужване. Не е посочена конкретна информация за необходими 

подобрения. Единодушно е положителното мнение на анкетираните за служителите, 

контактували с тях във връзка с административното обслужване, основно служителите от 

ЦАО. По-голямата част от анкетираните използват услугите на министерството повече от 

един път, което означава задълбочено познаване на организацията на 

административното обслужване и отговорно отношение към анкетното проучване. Като 

13

1
0

2

Въпрос 9. Моля, оценете качеството на 
административното обслужване при нас:

Достъп до 
информация, 7

Качество на 
предоставяната 
информация, 1

Отношение на 
служителите 

към клиента, 1

Качество на 
обслужването, 1

Друго (посочете) 
- изпълнение на 

исканията, 1

Въпрос 10. Кой аспект от обслужването 
смятате, че най-много се нуждае от 

подобрение?
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цяло не се констатира забавяне/изчакване от страна на потребителите при обслужването 

им в ЦАО.  

Аспекта от административното обслужване, който потребителите считат, че най-

много се нуждае от подобрение е достъпа до информация за административното 

обслужване и лесното намиране на информацията за административните услуги на 

министерството, по който са предприети марки от страна на министерството. 

Изводите, които могат да се направят от получените резултати са, че отношението 

към административното обслужване, предоставяно от МИИ, за основната част от 

анкетираните е положително. 

Необходимо е да се продължи работата по поощряване интереса на потребителите 

към попълването на анкетните карти.   

 

А.2.) Анкетни проучвания чрез група потребители на административна 

услуга 3036: Регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, 

свързани с нефт и продукти от нефтен произход.  

  Анкетното проучване на административна услуга 3036 е проведено за получаване 

на обратна връзка за нивото на административното обслужване на конкретната 

административна услуга, чието предоставяне е свързано с ангажирането на значителни 

ресурси от страна на министерството и която е сред най-често предоставяните. 

Проучването е насочено върху работата на специализираната дирекция, отговорна за 

предоставянето на административната услуга  и обхваща качеството на информацията, 

качество на обслужването, използването на опростени и лесни за попълване образци 

и/или формуляри и др. 

  Проучването е проведено онлайн чрез изпращане формуляр на анкета за 

попълване по електронната поща на произволно избрана група от 30 регистрирани лица. 

На проучването са се отзовали 7 регистрирани лица, които са изпратили попълнен 

формуляр на електронната поща на министерството.   

Данните от попълнените анкетни карти са следните:  

 

 

 

Да; 7

Не; 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Да

Не

Въпрос 1. Достатъчна ли е наличната 
информация, която се предоставя за услугата 

на интернет сайта на министерството и в 
Административния регистър?
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На Въпрос 2. (Ако отговора на предишния въпрос е „не“, моля посочете каква 

допълнителна информация считате за необходимо да се публикува?), предвид естеството 

на Въпрос 1. няма попълнена информация.  

 

 

 

 

На Въпрос 4. (Ако отговора на предишния въпрос е „да“, моля посочете какви са 

затрудненията?), анкетираният отговорил положително на Въпрос 3. е посочил, че не 

може да даде конкретен отговор, защото е попълвал документите преди време.  

 

 

 

 

На Въпрос 6. (Ако отговора на предишния въпрос е „не“, моля посочете 

пропуските?), няма попълнена информация.   

 

Да; 1

Не; 6

0 1 2 3 4 5 6 7

Да

Не

Потребители

Въпрос 3. Срещнахте ли затруднения/неясноти 
при попълване на формулярите за заявяване 

на услугата?

Да; 7

Не; 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Да

Не

Въпрос 5. Дадоха ли Ви служителите от 
министерството пълни, ясни и точни 

разяснения при предоставянето на услугата –
необходими стъпки и процедури?
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На Въпрос 7. (Моля, посочете кои неща Ви направиха позитивно впечатление по 

отношение на предоставеното обслужване?) са отбелязани следните отговори:  

 Помогнаха ни при възникнали въпроси при  попълване на документите  и при 

отчитането на проекта. 

 Служителите от отговорната специализирана дирекция за предоставянето на 

услугата са абсолютно наясно с всичко необходимо, дават пълна информация, 

любезни и отзивчиви са. 

 Бързи и компетентни отговори от страна на служителите на поставените проблеми 

и въпроси.  

 Компетентни, всеотдайни по отношение на работата си, следят и информират за 

всички промени. Най-добрите държавни служители, с които сме работили. 

 Бихме оценили отлично отношението на служителя, който пое цялата 

документация по регистрацията на фирмата още от самото начало и помощта и 

отзивчивостта, която оказва винаги, щом има необходимост или възникнали 

въпроси от наша страна. 

 Сроковете бяха кратки.  

 

На Въпрос 8. (Моля, посочете кои неща Ви направиха негативно впечатление по 

отношение на предоставеното обслужване?) няма посочени негативни отзиви. 

Отбелязано е следното:  

 От това министерство нямама отрицателни отзиви.  

 Не мога да класифицирам такива.  

 Няма такива.  

 

 

 

  

 

Много доволен, 
6

Доволен, 1

Средно, 0

Недоволен, 0

Много 
недоволен, 0

Въпрос 9. Като цяло доволни ли сте от 
предоставеното обслужване в 

министерството?
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 Направеното проучване показва високото ниво на предоставеното обслужване от 

специализираната дирекция, отговорна за предоставянето на административната услуга 

и не се констатира необходимост от формулиране на препоръки/мерки за подобряване.  

 

Б). Провеждане на консултации със служителите.  

Консултациите със служителите са метод за получаване на неформална обратна 

връзка от потребителите, при който се използват основно възприятията и впечатленията 

на служителите, които контактуват ежедневно с потребителите в хода на осъществяване 

на административното обслужване (служителите в ЦАО), както и възприятията и 

впечатленията на служителите от специализираната администрация, предоставяща 

административни услуги.  

 

Б.1.). Провеждане на консултации със служителите от ЦАО.  

Провеждането на консултации със служителите от ЦАО за 2022г. продължи да се 

прилага през годината чрез провеждане на регулярни работни срещи в звеното, 

отговорно за организацията на административното обслужване в МИИ, на които се 

поставя за обсъждане получената неофициално/устно информация от потребителите 

(предложения и мнения) при контактите с тях в ЦАО, като се набелязват дейности при 

констатирани пропуски и др. На работните срущи е констатирано изпълнение на 

стандартите за качество на административното обслужване за ЦАО на министерството.   

 След направен анализ във връзка с отговорностите на служителите за качеството 

на консултациите по телефона и на основание приетия с РМС № 299/10.05.2022г. 

Наръчник за организацията на административното обслужване по телефона се прие 

решение и се разработи Вътрешна Инструкция за организация на административното 

обслужване по телефона в МИИ. 

 

Б.2.). Провеждане на консултации със служителите от дирекция от 

специализираната администрация, с отговорности по предоставянето на 

административни услуги.  

През 2022г. се проведоха консултации със служители от дирекция в 

специализираната администрация, с отговорности по предоставянето на 

административни услуги 508, 1830, 1593, 1628, които са сред най-често предоставяните 

в МИИ. Консултациите се проведоха чрез неформална връзка по електронната поща по 

изготвен шаблон на списък с въпроси за консултацията, като консултираните елементи 

от административното обслужване бяха: нормативна рамка; условия и достъпъпност до 

служебните помещения; образци на заявления за услугите и затруднения при 

попълването на формулярите; разходи за услугите; задължителна информация за 

услугите, организация на обслужването и др.  
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Специализираната дирекция не съобщава преки наблюдения от общуването ѝ с 

потребителите за негативни впечатления и/или изказани мнения относно качеството на 

обслужването, от които да се формулират препоръки/мерки за подобряване на 

административното обслужване. Допълнително, служителите подкрепиха реализирането 

на възможността в  новата интернет страница на министерството информацията да се 

въвежда само веднъж, чрез осигуряване на връзка на интернет страницата на МИИ с 

Регистъра на услугите и за момента не са изказали мнения/препоръки за промени при в 

рубриката „Най-често срещани въпроси и отговори“.   

 

В). Извършване на наблюдения по метода „таен клиент“.   

 Методът през 2022г. се приложи регулярно – по телефона, електронно и чрез 

наблюдение по места от ръководителя на звеното за административно обслужване в МИИ 

за проследяване цялостната организация по предоставяне на административни услуги и 

на конкретни административни услуги, вкл. по телефона и за хора с увреждания. При 

извършваните проверки не са констатирани неизпълнения или пропуски, предвид на 

което не са предприети конкретни документални дейности.  

Извършено е и позвъняване на посочените телефони на ЦАО и съответните приемни 

на министерството и на Второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ) по бюджета на 

министерството във времето за обедна почивка на администрацията (между 12.00 и 13.00 

часа) за установяване наличие на връзка по телефона и спазване на работното време. 

 

Г). Анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали.    

 Методът се прилага за оптимизиране организацията на работата и 

административното обслужване, чрез анализ на: 

 Постъпили сигнали и предложения във връзка с административното обслужване 

(съгласно Глава осма от АПК) в министерството;  

 Постъпили жалби по въпроси, представляващи законен интерес на 

потребителите, във връзка с определено поведение/фактическо положение на 

административното обслужване и съдържащите се в тях искания/молби за 

отстраняване на посочени нередности.  

 Постъпили похвали по различни канали в министерството, като изказано  

одобрение/положителен отзив за организацията на административното 

обслужване.  

Съгласно подадена отчетна информация от дирекциите, предоставящи 

административни услуги и инспектората на министерството, през 2022г. не са постъпвали 

сигнали и предложения относно административното обслужване, съгласно Глава осма от 

АПК. Не са идентифицирани и жалби в  тази област.  

 Постъпилите похвали за служителите и за организацията на административното 

обслужване са устни или писмено отразени в попълнените анкетни карти. 
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 Във връзка с получено писмо от администрацията на Министерския съвет до всички 

административни организации за спазване изискването на чл. 10, ал. 5 от НАО за 

осигуряване на непрекъсваем режим на работа в ЦАО на министерството и ВРБ и на 

основание чл. 29, ал. 1 от НАО, министерството направи проверка на обявената публична 

информация, касаеща работното време на ЦАО, упражни съответния контрол за 

спазването на разпоредбите, свързани с работното време и уведоми администрацията на 

Министерския съвет за резултатите.   

 

Д). Анализ на медийни публикации.    

 Наблюдението включва национални медии, радио, телевизия, печатни издания, 

информационни агенции, онлайн издания, социални мрежи и други, от които въз основа 

на прецизен подбор на публикациите се установява нагласата на потребителите и тяхната 

удовлетвореност от административното обслужване на министерството.  

Методът се използва за да се:  

 Реагира, при необходимост, веднага на конкретни публикации, относно 

качеството на административното обслужване в министерството;   

 Проведе медийно наблюдение и анализ за определен период от време на тема с 

медиен интерес, във връзка с услуга/регулаторен режим на министерството.  

 През 2022г. не са идентифицирани медийни прояви, акцентирани върху 

административното обслужване в министерството. Допълнително, документите 

публикувани на Портала за обществени консултации на проекти и консултационни 

документи на нормативни актове, касаещи административни услуги и регулаторни 

режими на министерството, не показват за 2022г. наличие на публичен интерес и 

обществени коментари по тях в областта на административното обслужване. Във връзка 

с изготвяне на последваща оценка на въздействие на регулаторен режим, която е в 

процес на изготвяне, по публикувания консултационен документ на Портала за 

обществени консултации са получени коментари.  

 

Е). Провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на 

консултативни органи.    

 Консултациите с представители на частния сектор и на гражданското общество са 

заложени като един от принципите при осъществяване на дейността на администрациите.  

 През 2022г. не са извършвани конкретни дейности по метода, а само подпомагащи 

такива във връзка с оценка на въздействие за регулаторен режим.   

 

Ж). Анализ на вторична информация.     

 За прилагането на метода се използва анализиране на налична информация 

(документи в публичното пространство или получени в министерството), създадена в 

министерството или от други административни органи във връзка с административното 
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обслужване. Източници на информация са всички документи, анализи, отчети, доклади, 

изследвания и други материали, свързани с административното обслужване. 

Методът се прилага: 

 Регулярно – за преглед и изследване на публични и получени в министерството 

проучвания, изследвания и анализи през годината във връзка с 

удовлетвореността на потребителите от административното обслужване; 

 За конкретно планирано проучване – по електронен път проверка и анализ на 

публикувана информация по актуални въпроси.    

 При възникнала през годината необходимост от проучване.  

 

Регулярно и при необходимост се извършва преглед  на информацията във връзка 

с  административното обслужване на Портала за обществени консултации, на Портала за 

Консултативни съвети (Съвет за административна реформа и др.), на интернет 

страницата на Института по публична администрация. Получената информация се 

изпълзва за повишаване качеството и знанията във връзка с административното 

обслужване в министерството и за използване на добри практики.   

 

През годината се проучи и анализира вторична информация, касаеща 

повишаването на удовлетвореността на бизнеса от предоставяното 

административно обслужване в следните идентифицирани области:  

 Оценка на въздействието с акцент на последващата оценка, предвид това, че 

при анализа на рисковете при предварителната оценка не винаги може да се 

преценят всички последици от въвеждането на режими:  Нормативна уредба; 

Стратегически документи; Информация от официални интернет портали/ 

страници и др.  

 Електронизиране на административните услуги в изпълнение на чл. 8, ал. 3 

от Закона за електронното управление (Когато предписаната от закона 

особена форма има правно значение, но част от услугата може да се заяви 

или предостави по електронен път, трябва да се осигури възможност за 

това.): Необходимо ли е в информацията за административната услуга да се 

посочи коя част от нея може да се подаде електронно. Ако част от 

изискващите се документи към заявлението могат да се подадат електронно, 

а други са на хартиен носител, то по какъв начин може да се организира 

заявяването на услугата в изпълнение на чл. 8, ал. 3 от ЗЕУ.     

 Електронен печат, във връзка с необходимостта от подпечатване на 

заявления/документи съгласно специални закони и нормативната уредба по 

Регламент ЕС № 210/2014,  чл. 37 и други от ЗЕУ, Указ № 612/26.08.1965г. 

за печатите и др.      

 Стандарти за качество на административното обслужване: 
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Административните органи са ангажирани в намирането и имплементирането 

на възможни решения за намаляването на административната и 

регулаторната тежест във връзка с което се анализират годишните Доклади 

за състоянието на администрацията, СБОРНИК добри практики от конкурса 

на Института по публична администрация за 2021г. в Категория 

Технологични решения за открито управление и административно 

обслужване и др.  

 

 

2.2.2. Други предложения за подобряване през отчетната година. 

Съгласно изискванията на НАО и Методологията за измерване и управление на 

удовлетвореността на потребителите всяка година в министерството се планира 

проучването и измерването на удовлетвореността на потребителите от 

административното обслужване.   

Анализирана и обсъдена бе необходимостта от последващо актуализиране на 

Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в МИИ, 

призтичащо и от извършените нормативни промени на НАО и образуването на МИИ, на 

Правилника за организацията на документооборота в МИИ, както и разработване на 

Вътрешна Инструкция за организация на административното обслужване по телефона в 

МИИ. Посочените вътрешни документи за министерството са актуализирани и/или 

разработени.  

 През изминалата година, във връзка с разделянето на Министерството на 

икономиката и образуването на Министерство на икономиката и индустрията се 

извършиха необходимите промени в заглавията на административните услуги в 

Административния регистър, предоставяни от МИИ. Продължи се процеса по 

електронизиране на  административните услуги на министерството, вкл. публикуването 

им на Единния портал за достъп до ЕАУ. С разработените през годината нови 

административни услуги, общия брой ЕАУ, предоставяни от министерството на ЕПДЕАУ е 

32. 

Получената и анализираната информация от обратната връзка и резултатите от 

измерването на удовлетвореността на потребителите са обсъждани в министерството.  

Допълнително, във връзка с разработването на нова интернет страница на МИИ с 

цел подобрение на достъпа до информация за административното обслужване се обсъди 

и реализира нова визия за секция „Административно обслужване“ на интернет страница, 

вкл. информацията за административните услуги да се осигурява чрез онлайн връзка с 

Регистъра на услугите в Административния регистър, допълване на рубриката „Най-често 

срещани въпроси и отговори“, директна връзка от началната интернет страница към 

ЕПДЕАУ с ЕАУ на МИИ и др.   
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З. Управление на удовлетвореността на потребителите.  

3.1. Ресурсна обезпеченост, мониторинг и оценка 

 Постигането на целите за оценка на удовлетвореността на потребителите от 

административното обслужване през 2022г. не изисква допълнителни ресурси. Такива не 

се планират и за 2023г. В министерството като цяло са въведени и се спазват общите 

стандарти за качество на административното обслужване. 

 Мониторинга на процесите по управление на удовлетвореността на потребителите 

от административното обслужване се извършва от дирекцията с отговорности за 

административното обслужване в министерството, съвместно с другите дирекции в 

министерството, предоставящи конкретни административни услуги на потребителите. За 

резултатите и дейностите периодично се обменя информация между ръководителите на 

дирекции и при необходимост се уведомява ръководството на министерството и се 

съставят необходимите отчети.  

 

 

3.2. Действия за оптимизиране на процесите и подобряване на 

административното обслужване. 

 Ежегодно планиране на проучването и измерването на удовлетвореността на 

потребителите от административното обслужване;  

 Действия за спазване на работното време и непрекъсваемия режим на работа на 

ЦАО/приемните;  

 Актуализиране на вътрешните документи: Правилник за организацията на 

документооборота в МИИ, Вътрешни правила за организацията на 

административното обслужване в МИИ, Вътрешна инструкция за организацията 

на административното обслужване в МИИ; 

 На разработената нова интернет страница на министерството е подобрен достъпа 

до информация за административното обслужване, като е реализирана нова 

визия за секция „Административно обслужване“, вкл. информацията за 

административните услуги да се осигурява чрез онлайн връзка с Регистъра на 

услугите в Административния регистър, допълване на рубриката „Най-често 

срещани въпроси и отговори“ и др.; 

 Увеличен е броя на ЕАУ на Единния портал за достъп до ЕАУ, поддържан от МЕУ. 

Осигурена е и  директна онлайн връзка от началната интернет страница на МИИ 

към ЕПДЕАУ с ЕАУ на МИИ; 

 Извършени са промени в наименованията на административните услуги на МИИ 

във връзка с разделянето на МИ и образуването на МИИ. 

 Набелязаните дейности за изпълнение през 2023г. са основно за подпомагане на 

последваща оценка на въздействието на регулаторен режим на министерството, 
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електронизиране на административни услуги, преглед и актуализиране на 

информацията за административните услуги, актуализиране на вътрешни 

документи и др.  

 

 

 

 

 

 

 


