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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина “Административно обслужване” е  практически ориентирана и е 

предназначена да осигури необходимите познания на студентите за организацията на дейностите 

по предоставяне на административни услуги: 

 разглеждат се визията и основните принципи на административното обслужване и 

същността на принципа обслужване на едно гише; 

 представя се организацията на административно обслужване; 

 изясняват се изискванията към местата за предоставяне на административни услуги; 

 представят се възможностите за служебен обмен на данни и автоматизиране на 

процесите по предоставяне на услуги; 

 разглеждат се начините на заявяване на услуги и предоставянето на електронни услуги; 

 изграждат се умения за моделиране на работните процеси по предоставяне на 

административни услуги. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на дисциплината е да формира знания относно особеностите, свързани  със 

същността и основните проблемни области на административното обслужване, да формира у тях 

разбирането за важността на усилията за неговото подобряване и да усвоят техники и процедури 

за организация на административно обслужване на принципа „едно гише”. 

Дисциплината цели да привлече вниманието върху основните нормативни постановки, 

свързани с режима на предоставяне на административни услуги..На студентите се предлагат за 

анализ както основни нормативни актове, така и някои важни подзаконови нормативни актове, 

гарантиращи предоставянето на административни услуги.. 

За постигането на научната цел и задачите, поставени пред дисциплината са използвани 

общонаучни методи на познание и научен синтез, както и частни методи на изследване, а именно 

сравнително-правен, исторически и логико-юридически. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходимо е студентите да са запознати с хода на административната реформа в 

страната и да имат познания по основи на управлението и административно право. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Значение на административното обслужване и основни дефиниции . 

Тема 2. Принципи на административното обслужване и принципи на комплексното 

административно обслужване . 

Тема 3. Нормативна уредба на административното обслужване. 

Тема 4. Същност на административното обслужване на принципа на “едно гише”. 

Тема 5. Правила за организация на административното обслужване. 

Тема 6. Основни стъпки за въвеждане на административно обслужване на принципа „едно гише”.  

Тема 7. Служебен обмен на информация и доказателствени средства. 

Тема 8. Начини (канали) на заявяване и предоставяне на административни услуги .  

Тема 9. Предоставяне на административни услуги по електронен път. 

Тема 10  Автоматизиране на процесите по предоставяне на услуги. 

Тема 11. Моделиране на работните процеси по предоставяне на административни услуги . . 

Тема 12. Стандарти за качество на административното обслужване и оценка за удовлетвореността 

на потребителите. 

Тема 13. Предоставяне на административни услуги от организации, предоставящи обществени 

услуги и от лица, осъществяващи публични функции. 

Тема 14. Такси и начини на плащане на таксите за предоставяне на административни услуги.  

 

КУРСОВА РАБОТА  

Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват през 

семестъра. Защитата се провежда в края на семестъра. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на студентите се оценява чрез семестриален изпит, който се провежда в устна 

или писмена (разработка на въпроси от конспекта) форма. При формирането на крайната оценка 

освен резултата от семестриалния изпит се има предвид и резултатите от разработената курсова 

задача. Това е и крайната оценка, която получава студента. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Базисен модел на комплексно административно обслужване. 

2. Джилджов, А., „Мястото и ролята на доставчиците на обществени услуги в цялостния процес по 

предоставяне на административни услуги”, в Публични политики.bg, Година 6, Брой 1 / юни 2015 

3. Доклад по проект „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на нова политика за 

таксите“ в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – 

условие за добро управление“ 

4. Доклади за състоянието на администрацията през 2013 – 2017 г. 
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5. Иванова, Л., Административно обслужване на „едно гише“, ИПАЕИ, 2003 

6. Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа „едно 

гише“ 

7. Методика за оценка на доброто управление в общините, Омбудсман на Република България , 

2009 г. 

8. Миланова, Е. “Проблеми и перспективи на електронното административно обслужване, 

изпълнявано от общинските и областни администрации в Република България”, 2012 г. 

9. Младенов, М. „Добрите практики като източник на правото“, http://pods-bg.org/?p=1804 

10. Младенов, М., Комплексно административно обслужване – приложни аспекти, ИПА, 2015 г. 

11. Нейкова, М., „Комплексното административно обслужване и новите стандарти за качество на 

административното обслужване“, ИПА, 2014 

12. Ново качество на живот в общините Доброто управление зачита правата на хората, Препоръки 

на националния омбудсман към местната власт, София, 2009 г. 

13. „Платформа на електронното управление и развитие на електронното правителство в 

Република България“, Сиела софт енд паблишинг, София, 2009 

14. Работим за хората: Стратегия за развитие на държавната администрация, 2014 - 2020 

15. Ръководство за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа „едно 

гише“, Министерски съвет, София, 2002 г. 

16. Ръководство за разработване на харта на клиента и стандарти за обслужване, 

http://www.quality.government.bg/upload/docs/Client_Chart_Development_Instructions.pdf 

17. Харти на клиента на централни и териториални администрации, достъпни в интернет 

18. Quality of public administration – a toolbox for practitioners, Luxembourg, 2015, 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/quality-public-administration-toolbox-practitioners 

 

Кодекси: 

19. Административнопроцесуален кодекс; 

20. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; 

 

Закони: 

21. Закон за администрацията; 

22. Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

23. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност; 

24. Закон за държавните такси; 

25. Закон за местните данъци и такси; 

26. Закон за електронното управление; 

27. Закон за електронния документ и електронния подпис; 

28. Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

29. Закон за ограничаване на плащанията в брой. 

 

Наредби: 

30. Наредба за административното обслужване; 

http://pods-bg.org/?p=1804
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31. Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните 

административни услуги  

32. Наредба за обмена на документи в администрацията 

33. Наредба за общите изисквания за мрежова съвместимост и информационна сигурност 

34. Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите 

 

Други 

35. Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите. 

36. Методология за усъвършенстване на работните процеси по предоставяне на административни 

услуги 

37. Методология за проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите 

 

Интернет страници 

38. Портал за обществени консултации: http://strategy.bg 

39. Портал на държавната администрация за оперативна съвместимост: 

http://interoperability.egov.bg/web/guest/certificate_system 

40. Административен регистър: http://iisda.government.bg 

41. Единен портал за достъп до електронни административни услуги: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/home 

42. Среда за междурегистров обмен: http://regixaisweb.egov.bg/regixinfo 

 
  

http://strategy.bg/
http://interoperability.egov.bg/web/guest/certificate_system
http://iisda.government.bg/
https://egov.bg/wps/portal/egov/home
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ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК :  

  

  

  

 LW220 

 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 Лектор:  Проф. д.н. Мария Нейкова 

 

 

Тема 1. Значение на административното обслужване и основни дефиниции . 

Тема 2. Принципи на административното обслужване и принципи на комплексното 

административно обслужване. 

Тема 3. Нормативна уредба на административното обслужване. 

Тема 4. Същност на административното обслужване на принципа на “едно гише”. 

Тема 5. Правила за организация на административното обслужване. 

Тема 6. Основни стъпки за въвеждане на административно обслужване на принципа „едно гише”.  

Тема 7. Служебен обмен на информация и доказателствени средства. 

Тема 8. Начини (канали) на заявяване и предоставяне на административни услуги .  

Тема 9. Предоставяне на административни услуги по електронен път. 

Тема 10  Автоматизиране на процесите по предоставяне на услуги. 

Тема 11. Моделиране на работните процеси по предоставяне на административни услуги . . 

Тема 12. Стандарти за качество на административното обслужване и оценка за удовлетвореността 

на потребителите. 

Тема 13. Предоставяне на административни услуги от организации, предоставящи обществени 

услуги и от лица, осъществяващи публични функции. 

Тема 14. Такси и начини на плащане на таксите за предоставяне на административни услуги  . 

 

Декември, 2022 

 

 


