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Научните изследвания имат за цел намиране на начини и 

средства за повишаване на ефикасността, ефективността и 

прозрачността на административно-управленските услуги чрез 

използване на методите на стандартизацията: 

 Унифициране на наименованията на услугите от едно ниво, 

техните входни и изходни данни, технологичния им процес; 

 типизация на операции  процедури по осъществяването им. 

Системата за административни услуги, както в бизнеса така и в 

обществения сектор се влияе от много фактори като социални 

системи, екологически системи, икономически системи. Затова, за 

нейното усъвършенстване е необходимо използването на средства на 

моделирането. 

Обектът на разглегждане са административно-управленските 

услуги, а субектът са административно-управленските дейности 

свързани с тях. 

Моделирането на административно-управленските дейности 

протича в следната последователност: 

 Запознаване с правното основание за услугата; 

 Запознаване с входните и изходни документи, както и с 

изискванията за съответната услуга; 

 Създаване на диаграми на информационните потоци за хода на 

услугата; 

Информационните потоци характеризират преминаването на 

дадена документирана информация през различните звена и 

отдели на администрацията. 

 Създаване на диаграми на работните потоци за отделните 

операции на информационния поток за дадена услуга; 

Работните потоци представят по-подробно операциите, чрез 

които се изпълнява дадена функция в дадено административно-

управленско звено. Те могат да се опишат както алгоритмично, 

така графично или с програмни средства. 

 Създаване на диаграми на информоционни структури и модели 

на базите от данни. 



 

Microsoft Office Share Point Serever 2007 предвижда активна 

помощ при автоматизиране на административно-управленските 

процеси и включав 6 типизирани работни потока, а именно: 

1. Одобрение; 

2. Събиране на обратна информоция; 

3. Събиране на подписи; 

4. Одобрение на ликвидиране; 

5. Три състояния; 

6. Управление на превода. 

 

В резултат на анализ на административно-управленските 

услуги авторите предлагат като типизирани 15 други еднотипни 

операции: 

1. Регистрация на приети документи по дадена услуга; 

2. Архивиране на готови за предаване на заявителя 

документи; 

3. Сливане на различни информационни потоци; 

4. Търсене сред информационен масив по един критерий 

или по логически израз от критерии; 

5. Подреждане (сортиране) по едно или повече свойства; 

6. Формиране и извеждане на списък; 

7. Разпращане на решения по линейна верига; 

8. Разпращане на решения по йерархична верига; 

9. Проверка на универсален електронен подпис; 

10. Проверка на контролно число в регистър; 

11. Изходящо регистриране; 

12. Отразяване на резолюциите в картата за регистрация на 

документа; 

13. Регистриране на потребителите; 

14. Контрол с логически изрази; 

15. Връзка към web-страниците на други доставчици на 

административни услуги. 

 

С цел унификация на административно-управленските услуги е 

предложено групиране на услугите, така че в една група да бъдат 

услуги със сходни технологични процеси, например: 

 Услуги за икономически дейности; 

 Услуги за общинска собственост; 

 Услуги за териториално-селищно устройство; 

 Услуги за одобряване на проекти; 

 Улуги за издаване на разрешителни. 

 

 



 

Представена е технология на проектирането и моделирането на 

административно-управленските процеси с типизирани операции: 

 Идентификация и определяне на предмета на проекта (в случая 

на конкретната потребителска услуга); 

 Изясняване на вида на изходния документ и нормативните 

изисквания за издаването му, а също и целевата група, за която 

е предназначен; 

 Построяване на информационните потоци, което представлява 

показване в кое административно звено, коя операция се 

извършва; 

 Построяване на работните потоци – изясняване на всяка 

операция от работните потоци; 

 Тестване на модела. То обикновено се провежда паралелно със 

съществуващата практика по изпълнение на администра-

тивната услуга и спомага за премахване на психологическите 

бариери сред изпълнителите. 

 

Построяването на информационните потоци се извършва с 

помощта на Microsoft Office Visio. Авторите илюстрират това с 

пример, представляващ моделиране на процеса на издаване на скица 

на имот или парцел. 

 Представянето на работните потоци е удобно и разбираемо за 

служителите, когато е чрез блок-схеми, дървета на решенията или 

таблици на решенията. Чрез дърво на решенията е представено 

закупуванета на самолетни билети. Чрез таблица на решенията е 

представено определянето на данъка върху доходите на физическите 

лица, според законодателството до 2008 година. 

 

Въз основа на така представената технология са разработени 

схеми и проектни решения на 12 административни услуги, дадени в 

Приложение 1. 

 Изплащане на месечна помощ за дете, до завършване на средно 

образование; 

 Приемане на молба-декларация за извършване на социална 

оценка по реда на правилника за прилагане на закона за 

интеграция на хората с увреждания; 

 Издаване на скица за поземлен имот или на сграда, 

самостоятелен обект на собственост в неурбанизирана 

територия; 

 Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот; 

 Издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на 

пътници; 

 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници; 



 Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни 

води; 

 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни води; 

 Издаване на билет за лов; 

 Презаверка на билет за лов; 

 Издаване на разрешително за стопански риболов в рибно-

стопански обект; 

 Обработване в Апелативна прокуратура на жалба от гражданин 

срещу постановление на Окръжна прокуратура. 

 

Монографията е в обем от 153 (сто петдесет и три) страници. 

 

 


