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Aleko Dzhildzhov, PhD

Тази статия изследва участието на служители от специализираната адми-
нистрация при предоставянето на услуги на фронт-офиса и разпределението на 
отговорностите между функционалните звена и звеното за административно 
обслужване. Изследователската хипотеза е, че съществуващата организация на 
предоставянето на административни услуги от част от общините не е съобразена 
с модела „едно гише“. Вместо да интегрират усилията на отделните администра-
тивни звена, центровете за услуги възпроизвеждат съществуващото разделение в 
общинската администрация между различни направления на дейност. От 2005 г. 
досега реално няма съществен концептуален напредък в модела на предоставяне на 
услуги от повечето общини. Изготвен е модел и са предложени практически при-
ложими предложения за подобряване на организацията по предоставяне на услуги. 
Ключови думи: общини, едно гише, фронт-офис, бек-офис, административно об-
служване, центрове за услуги, стандартизирани общински услуги

This article examines the existing organisation of public services delivery in the 
municipalities and in particular the distinction in the provision of administrative services 
between the front and back office. The research hypothesis is that the existing organisation 
of administrative service delivery by municipalities is inappropriate. Instead of providing 
integration, the service centres reproduce the division in the municipal administrations 
between the different fields of activity. There are no clear legal regulations or a clear 
concept regarding the status of the service centres, the status of their employees and 
the distribution of responsibilities between the functional units and the one stop shops. 
A model is designed and practical recommendations for improving the organisation of 
service delivery are given. 
Keywords: municipalities, one stop shops, front office, back office, administrative services, 
service centers, standardized municipal services
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1. ВъВедение

Възникнала за първи път в Австралия, концепцията за обслужване на 
едно гише с нейния акцент върху фокуса върху клиента е една от важните ха-
рактеристики на доктрината за новия публичен мениджмънт. При този модел 
на предоставяне на услуги най-важна се явява интеграцията и координацията 
между доставчиците на услуги, за да отговорят на все по-сложните и ком-
плексни потребности на клиентите.

Тази концепция получава нормативна регламентация в България през 
1999 г. с приемането на Закона за административното обслужване на физи-
ческите и юридическите лица (ЗАОФЮЛ), в който е предвидено исканията 
за извършване на административни услуги от държавни органи да се подават 
чрез съответно определено звено на тяхната обща администрация. 

С Концепцията за предоставяне на услуги в контекста на принципа 
„едно гише“ и Базисния модел на административно обслужване от 2002 г., 
разработена от британски консултанти, са описани в детайли действията, 
които следва да се предприемат и съответните рискове при изпълнение на 
системата за обслужване на „едно гише“ и контекста, в който да планират, 
прилагат и контролират процеса на усъвършенстване на предоставяните ад-
министративни услуги. Според концепцията организационната същност на 
модела „едно гише“ се изразява в разделяне на дейностите по предоставяне 
на услуги между фронт-офис и бек-офис. Фронт-офис процесите са свърза-
ни с взаимодействието с потребителите чрез различни средства (личен кон-
такт, телефон, електронна поща, интернет и т.н.), където грижата за клиента 
и удовлетвореността му са основните движещи сили, а бек-офис процесите 
са свързани с решаването на всеки конкретен случай по отношение на доку-
ментация, информация и оправомощаване.

През изминалия период скоростта на създаване на звената за администра-
тивно обслужване и конкретните варианти на организационно преструктури-
ране и връзки и взаимозависимости между структурните звена във фронт и 
бек-офиса се развиват по различен начин в централната и общинската админи-
страция. Стратегията за развитие на държавната администрация 2014–2020 г. 
констатира редица дефицити при предоставянето на административни услуги 
от общините. На първо място – липсва стандартизиране на предоставяните об-
щински административни услуги по отношение на процедури, документация 
и срокове1. Констатира се, че различните практики затрудняват бизнеса и че 
административната тежест на местно ниво e значителна. Особен проблем е, 
че през последните години по редица проекти са направени анализи за реин-
женеринг на едни и същи по свята същност общински услуги – всяка община 
отделя национален и европейски ресурс, за да подобри услугите, без да се вла-
га разбирането, че това са идентични по своя характер услуги. Една от причи-

1 Стратегия за развитие на държавната администрация, 2014–2020, с. 29.
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ните е липсата на референтен модел за предоставяне на услугите на общинско 
ниво. За да се преодолеят очертаните проблеми СРДА2 предвижда да стартира 
последователен процес на облекчаване на услугите. Процедурите и докумен-
тацията по предоставяне на услуги за бизнеса на общинско ниво трябва да се 
стандартизират и унифицират, като рамките на въвежданите от общинските 
администрации регулаторни режими се конкретизират в нормативни актове на 
централно ниво, което ще подобри значително бизнес средата. 

Дефиниция за стандартизирани общински услуги се съдържа в Наръчник 
на индикаторите на Оперативна програма „Добро управление“ 2014–2020 г.3 
Според дефиницията стандартизирани общински услуги са „Администра-
тивни услуги, предоставяни от всички общински администрации, включени 
в регистъра на административните услуги, за които са установени стандар-
тизирани процедури, срокове, бланки, брой и вид необходими документи/
информация за предоставянето им“. Практическата реализация на стандар-
тизирани общински услуги, идея, която е безспорно добра, би била сериозно 
затруднена ако не се вземат под внимание съществуващите отклонения от 
модела „едно гише“ при предоставянето на услуги в общините. 

С оглед на изложеното изследователският обект, предмет, задача и цел са 
както следва: 

Изследователски обект е предоставянето на административни услуги 
от общините.

Изследователски предмет е организацията на предоставянето на адми-
нистративни услуги от общините и интеграцията между фронт-офис и бек-
офис.

Изследователската задача е да установи отклоненията от модела на 
обслужване на едно гише, да изследва причините за липсата ясно разграни-
чение между фронт-офисите и бек-офисите в общините при предоставянето 
на административни услуги и за липсата на достатъчна интеграция между 
функционалните звена.

Изследователската цел е предложи възможности за подобрение на ор-
ганизацията по предоставяне на услуги от общините. 

Изследователската хипотеза е че съществуващата организация на 
предоставянето на административни услуги от повечето общини е неудач-
на, остаряла и несъответстваща на принципите на доброто управление. 
Вместо да обединяват центровете за услуги възпроизвеждат и легитими-
рат разделението в общинската администрация на различни направления 
на дейност. Липсват ясни нормативни изисквания и ясна концепция за 
статута на центровете за услуги и информация, за статута на служители-
те в тях и за разпределението на отговорностите между функционални-

2 СРДА, с. 51.
3 Наръчник на индикаторите на ОПДУ, https://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/OP_
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те звена и звеното за административно обслужване. Това води до ниско 
качество на обслужването, високи разходи за предоставяне на услугите, 
съмнения за корупция и невъзможност за стандартизиране на услугите в 
различните общини.

Изследователските методи включват:
 – анализ на нормативни актове;
 – преглед на съществуваща информация на интернет страниците на об-

щини;
 – анкетно проучване в общински администрации, които са организирали 

предоставянето на услуги на принципа „едно гише“;
 – анализ на информацията за общински служители, участвали в обучения 

по административно обслужване, с цел да се установи към кои звена от 
администрацията принадлежат – звеното за административно обслуж-
ване или други административни звена.

2. норматиВни изискВания относно организацията  
на предостаВяне на услуги В общините

Първият в нашата административна практика закон, посветен на адми-
нистративното обслужване е Указ № 2472 за административноправното об-
служване на населението (обн., ДВ, бр. 61 от 1985 г.). С него народните съве-
ти се задължават да създадат органи за административноправно обслужване 
и да ръководят и контролират тяхната дейност4. 

През 1999 г. с приемането на Закона за административното обслужване на 
физическите и юридическите лица (ЗАОФЮЛ) Указ № 2472 за администра-
тивноправното обслужване на населението е отменен. ЗАОФЮЛ предвижда 
исканията за извършване на административни услуги от държавни органи се 
подават чрез съответно определено звено на тяхната обща администрация. 

През 2002 г. Концепцията за предоставяне на услуги в контекста на прин-
ципа „едно гише“ предвиди, че двете основни форми, чрез които се осъщест-
вява принципът са:

 – едно място за достъп в една административна структура 
 – едно място за достъп до няколко „хоризонтални“ администрации 

В концепцията се посочва, че първата форма е заложената в ЗАОФЮЛ 
и се приема, че „центровете за обслужване на клиенти („фронт-офиси“) в 
много общини представляват сходна форма на „едно гише“ в рамките на една 
организация.“, т.е. приема се, че общинските гишета са организирани по пър-
вия модел като едно място за достъп в една административна структура.

4 Указ № 2472 за административноправното обслужване на населението (обн., ДВ, бр. 61 
от 1985 г.), чл. 12.
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В Базисния модел на административно обслужване от 2002 г. са опи-
сани в детайли действията, които следва да предприемат общините и съ-
ответните рискове при изпълнение на системата за обслужване на „едно 
гише“, както и контекста, в който да планират, прилагат и контролират 
процеса на усъвършенстване на предоставяните административни услуги. 
Организационната същност на модела „едно гише“ се изразява в разделяне 
на дейностите по предоставяне на услуги между фронт-офис и бек-офис. 
Фронт-офис процесите са свързани с взаимодействието с потребителите 
чрез различни средства (личен контакт, телефон, електронна поща, Интер-
нет и т.н.) – където грижата за клиента и удовлетвореността му са основни-
те движещи сили, а бек-офис процесите са свързани с решаването на всеки 
конкретен случай по отношение на документация, информация и оправомо-
щаване – в този случай бързината, качеството и стойността на дейностите 
са основните движещи сили.

В Концепцията за предоставяне на услуги в контекста на принципа „едно 
гише“ организационната същност на модела е представена по следния начин:

Фиг. 1. Концептуално представяне на обслужването на „едно гише“ 

В Ръководството за подобряване на административното обслужване в 
контекста на принципа „едно гише“5 се посочва, че в основата на принципа 
„едно гише“ е ясното разграничаване на функциите на „фронт“ и „бек-
офис“ като в същото време съществува тясна връзка и комуникация между 
тях.

5 Ръководство за подобряване на административното обслужване в контекста на принци-
па „едно гише“. София: Министерски съвет, 2004, с. 8.
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Законът за администрацията (ЗА) в чл. 7, ал. 1, т. 8 предвижда звеното за 
административно обслужване да се ситуира в общата администрация. Създа-
ването на звеното за административно обслужване в общата администрация 
еднозначно налага разбирането на звеното за обслужване като фронт-офис, 
чрез който се реализира моделът „едно място за достъп в една администра-
тивна структура“, при който служители от специализираната администрация 
не присъстват на фронт-офиса. 

Същата идея е детайлизирана в Наредбата за административното об-
служване от 2006 г., която задължава административните органи, в това чис-
ло и териториалните, да организират дейността си по начин, който осигуря-
ва обслужване на потребителите на административни услуги на едно място, 
лесно за намиране и достъп. Изрично се изисква потребителите на админи-
стративни услуги да контактуват с администрацията само чрез звеното за 
административно обслужване6. В чл. 8 се определя статутът на звеното за 
административно обслужване като част от общата администрация в съответ-
ствие с чл. 7 от Закона за администрацията. Допуска се, когато числеността 
на администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелно звено 
за административно обслужване, функциите му да се осъществяват и/или от 
служители от специализираната администрация на мястото, обозначено за 
административно обслужване. Съгласно нормативите, установени в Наред-
бата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията чис-
леността на персонала за общинската администрация в общини с население 
до 50 000 души е не по-малко от 7 щатни бройки за дирекция и не по-малко 
от 4 щатни бройки за отдел. От тези разпоредби става ясно, че служители на 
специализираната администрация могат да присъстват в звеното за админи-
стративно обслужване само ако звеното е с численост 3 или по-малко бройки. 

Наредбата определя и функциите на звеното за административно об-
служване като от тях ясно се вижда, че звеното е част от общата администра-
ция и в него не присъстват служители от общата администрация:

1. предоставя информация за административните услуги на достъпен и 
разбираем език;

2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по ком-
петентност до звената в съответната администрация, както и към други адми-
нистративни органи, компетентни по съответния въпрос;

3. разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или 
искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протес-
тът, сигналът или предложението по предварително установен ред; 

4. приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предло-
жения;

5. приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп 
до обществена информация;

6 Наредба за административното обслужване, чл. 4.
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6. проверява пълнотата на документацията за всяка административна ус-
луга по предварително изготвен контролен списък; 

7. дава информация за хода на работата по преписката;
8. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по по-

вод осъществяване на административното обслужване;
9. предоставя исканите документи;

С чл. 43, ал. 3, т. 3 на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) на секретаря на общината е възложено да органи-
зира и отговаря за административното обслужване. По смисъла на Закона за 
местните данъци и такси административни услуги са само услугите по граж-
данско състояние, поради което съществуват тълкувания, че споменатата раз-
поредба на ЗМСМА се отнася само до услугите по гражданско състояние. 
Така например в доклад на община Угърчин се посочва, че „отговорност  за  
изпълнение на процеса по организиране на административното обслужване 
в общината носи секретарят на общината. Функциите в тази връзка обаче 
са обезпечени с функции на отдел „Гражданска  регистрация и администра-
тивно обслужване“7. Функционално специализираните звена в общинската 
администрация са подчинени на заместник-кметовете и секретарят не може 
да осъществи координацията между тях. Илюстрация на споменатите несъ-
ответствия е наличието на общини, чиито вътрешни правила за администра-
тивно обслужване са утвърдени от кмета на общината, вместо от секретаря, 
въпреки изричните изисквания на Закона за администрацията и Наредбата 
за административното обслужване8. Индикатор за липсата на пряко отгово-
рен за административното обслужване служител и за невъзможността да се 
осъществява съобразена със законодателството политика в областта на адми-
нистративното обслужване е големият брой наредби на общинските съвети с 
разпоредби, несъобразени със законодателството. На 8 април 2016 г. Върхов-
ната административна прокуратура е поискала от съда обявяване на 93 об-
щински наредби за нищожни, заради незаконни административни процедури 
и събирани незаконни такси, на 17 февруари 2017 г. обяви, че са констатира-
ни нарушения в 112 общински наредби за реда за прием в детските градини9. 
Твърде вероятно е при продължаване на проверките да бъдат идентифицира-
ни и други нарушения.

Резултатите от проведената анкета показват, че част от представителите 
на общини смятат, че секретарите се нуждаят от допълнителни правомощия:

7 Доклад „Предложения за промени в методологиите, процедурите, вътрешните прави-
ла и  работните процеси в общинска  администрация – Угърчин“, по проект „Подобряване на 
ефективността на общинска  администрация – Угърчин чрез оптимизиране на структурата и 
функциите ѝ“, в изпълнение  на Договор №13 11 1/20.08.2013 г., с. 14.

8 Такава е например община Момчилград.
9 Интернет страница на Прокуратура на Република България, http://www.prb.bg/bg/news/

aktualno/vap-konstatira-narusheniya-v-112-obshinski-naredbi/, 10.03.2017 г.
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Фиг. 2. Необходимост от допълнителни правомощия за секретарите на общини

С чл. 5, ал. 3 на Закона за ограничаване на административното регули-
ране и административния контрол върху стопанската дейност органите на 
местно самоуправление се задължават да организират дейността си така, че 
да обслужват заинтересованите лица на едно място в едно служебно помеще-
ние. Очевидно тук идеята е да бъдат създадени специални гишета за бизнеса, 
нещо, което нито централната, нито местната администрация е направила. 

3. ВъВеждане на организацията на обслужВане  
на едно гише В общините

Съществено отражение върху възприетия организационен дизайн, орга-
низационни роли и взаимодействие между бек- и фронт-офиса оказва начи-
нът и обстоятелствата на внедряване на услугите на едно гише в общините. 
Процесът по създаване на нови модели на обслужване в общините стартира 
след организирана през м. март 1998 г. от Фондацията на реформа в местното 
самоуправление конференция на тема „Гражданско участие в местното са-
моуправление“. На конференцията е представен опитът на местни власти от 
САЩ, Полша и Румъния. 

През м. октомври същата година е открит първият в България Център за 
информация и услуги на гражданите в община Стара Загора, реализиран с 
помощта на Инициатива местно самоуправление на Американската агенция 
за местно самоуправление. След него стартира Центърът за услуги и инфор-
мация в община Габрово, който е открит официално през май 1999 г. През 
май същата година официално стартира и Центърът на информация и услуги 
на гражданите в община Асеновград. Лидия Кръстева, началник на управле-
ние „Административно обслужване на населението“ и ръководител на Цен-
търа за информация и услуги на община Асеновград посочва, че целта, която 
общината си поставя при изграждането му, е да подобри ефективността в 
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обслужването на гражданите и да се спре разкарването им от стая в стая и от 
етаж на етаж, за да получат исканата услуга, което пречи и на самите служи-
тели при изпълнение на преките им задължения10. Центърът е разположен в 
едно от фоайетата на общината, в близост до входа на сградата. Обособени са 
работни места по основните направления:

 – „Информация“ – за упътване на гражданите;
 – „Деловодство“ – за регистрация на молби, жалби на гражданите и ця-

лостната кореспонденция на общината;
 – „ТСУ“ – за информация, комплектоване и приемане на молби и пре-

писки, свързани със строителството, както и обявяване на квартални, 
застроителни и кадастрални разработки.

 – „Общинска собственост и приватизация“ – за информация по собстве-
ността и приватизационните сделки;

 – „Стопански дейности“ – за информация и тютюневи изделия, категори-
зация на заведения за хранене, разрешителни за транспортна дейност, 
селско и горско стопанство;

 – „Административно обслужване на населението“ – гражданско състоя-
ние, паспортизация и жителство11.

Според доклада „Въведение в местното самоуправление през 2002 г.“ 
на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) една от зна-
чимите посоки на развитие през 2002 г. е по-нататъшното разширяване на 
възможностите на общините по отношение на административното обслуж-
ване на гражданите. В периода 2000–2003 г. ФРМС чрез Американската 
агенция за международно развитие е подкрепила ефективната реализация 
на общо 37 проекта за изграждане на нови общински центъра за услуги и 
информация за гражданите и надграждане на вече работещи такива по Про-
грама „Подобряване обслужването на гражданите“. Показателен за успеха 
на тази програма е фактът, че 110 общини са участвали със свои проекти, 
като собственият принос на финансираните общини достига обща стойност 
505 000 щ. д. Резултатът за гражданите и за бизнеса като преки ползватели 
на услуги в тези общини се изразява в качествено и бързо обслужване, дос-
тъпност на услугите, спестено време и усилия, прозрачност и контрол на 
администрацията и ограничаване на възможностите за корупция. Одобре-
ните от правителството Концепция за подобряване на административното 
обслужване и Базисен модел за административно обслужване на едно гише 
отделиха подобаващо внимание на опита на общините при подобряване на 
обслужването на гражданите. С тези документи се постави обща методи-
ческа рамка на процеса на изграждане и организиране на обслужването на 

10 Заработи Център за информация и услуги и в община Асеновград, http://www.flgr.bg/
bg/cms/o/335/o/547, 2003 г.

11 Въведение в местното самоуправление през 2002 г., www.flgr.bg/filesystem/dlct/335.
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едно гише“12. През периода 2003–2005 г. с финансовата подкрепа на Швей-
царската агенция за развитие и сътрудничество са изградени 4 други об-
щински центъра за услуги и информация. 

Изложената хронология на създаването на центрове за администра-
тивно обслужване в общините показва, че тяхното изграждане стартира 
преди още да е приет специалният закон в тази област (ЗАОФЮЛ). Към 
момента на приемане на националния стратегически документ в областта 
на административното обслужване (Концепция за подобряване на адми-
нистративното обслужване) големите и най-инициативни общини вече са 
имали изградени центрове, а близо половината общини, кандидатствайки 
за финансиране са се запознали с предлагания модел от ФРМС и ААМР. 
Впоследствие при приемането на концепцията за едното гише и Наредба-
та за административно обслужване се приема, че наличието на ЦИУГ в 
общините покрива изискванията за едно гише, без да се направи анализ 
доколко това е така. 

Самите общини посочват, че всъщност моделът на ЦУИГ е разработен 
преди приемането на Концепцията за предоставяне на услуги в контекста на 
принципа „едно гише“ от 2002 г. В Наръчник-помагалото от 2000 г. се посоч-
ва: „Факт е, че когато през пролетта на 2000 г. централната държавна адми-
нистрация тепърва заговори за „обслужване на едно гише” като нов подход 
в работата с граждани, в общините Стара Загора, Габрово и Благоевград от 
доста време вече успешно функционираха центрове за услуги и информация 
на гражданите, а в четири крайдунавски общини (Русе, Видин, Свищов и 
Силистра) се изграждаха „второ поколение” подобни центрове на базата на 
водещите модели с помощта на ФРМС и финансовата подкрепа на ААМР. С 
тези изпреварващи инициативи местните власти илюстрират ефективността 
на един основен за гражданското общество принцип или подхода „от долу 
нагоре“13.

От 2005 г. досега реално няма съществен концептуален напредък в моде-
ла на предоставяне на услуги от повечето общини. В приложение № 1 е пред-
ставен списък на 40 общини, които не предоставят услуги на „едно гише“. 
Сред тях са и някои общини с население над 20 000 жители като Тунджа, 
Стамболийски, Чирпан, Павликени, Котел, Харманли, Омуртаг, Родопи, Ве-
линград, Крумовград, Горна Оряховица и Димитровград. Според самоотче-
тите на общините не предоставят услуги на едно гише и Стара Загора, Вели-
ко Търново, Видин и Асеновград, за които е известно, че са изградили едни 
от първите центрове за услуги. В доклад от 2016 г. на Центъра за превенция и 
противодействие на корупцията и организираната престъпност се констатира 
„неизпълнение от общините на нормативно вменени задължения: Малка част 
от общините предоставят комплексно административно обслужване, което 

12 http://www.flgr.bg/annual_2002/cat/html/h1002.html
13 Наръчник – помагало, ФРМС, с. 2.
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най-често е свързано с ЕСГРАОН и много рядко с бизнес услуги. В редица 
общини съществува обслужване на едно гише, което е сходно с КАО, но не 
изцяло“14.

Към края на 2015 г. все още 24% (63 общини) от общините не прилагат 
принципа „едно гише15 като от 2009 г. насам се наблюдава влошаване:

Фиг. 3. Сравнителни данни за административните структури, осигуряващи единство 
за достъп при предоставяне на административни услуги16. Източник: Администра-
ция на Министерския съвет, ИИСДА.

4. отклонения от модела „едно гише“ при предостаВянето  
на услуги от общините

4.1. Организационен модел на центровете за услуги и 
информация в общините
Моделът, по който общините изграждат центровете е описан в Наръч-

ник – помагало за местните власти от 2000 г. и в Примерен статут на Общин-
ски център за услуги и информация на гражданите17 от 2003 г.

В глава I „Концепция за изграждане на общински център за услуги и 
информация на гражданите“ на Наръчник-помагалото за местните власти са 
описани целите, предимствата и проблемите. Целите на създаването на цен-
тровете са:

14 Кратък доклад „Анализ и оценка на риска при администрирането на регулаторните ре-
жими от общините с цел ограничаване на корупционните практики и намаляване на администра-
тивната тежест върху малкия и среден бизнес“, http://borkor.government.bg/bg/pubs/4/526, с. 50.

15 Графиката се базира на самоотчет на общините. Тъй като 26 общини не са се отчели 
възможно е процентът на общините без едно гише да е по-висок.

16 Доклад за състоянието на администрацията през 2015 г., с. 31.
17 Примерен статут на Общински център за услуги и информация на гражданите, Инфор-

мационен пул, издание на ФРМС и USAID, бр. 6/2003 г.
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 – въвеждане на принципа на служебното начало при обслужването на 
гражданите, при което те депозират свое искане за съответна услуга 
в център и в нормативно определен срок получават резултат от услу-
гата отново там;

 – отделяне на административното обслужване на гражданите от опе-
ративната и управленска дейност на общинската администрация и 
организирането му в строго регламентиран технологичен процес;

 – централизиране на услугите;

 – използване на съвременни информационни и управленски техноло-
гии за ефективен оперативен контрол върху изпълнението на решени-
ята и на задачите, свързани с административните услуги; 

 – ограничаване на условията за прояви на корупция;
 – създаване на удобства на гражданите при получаване на услугите и 

подобряване на условията за труд на общинските служители.

В глава II, Алгоритъм по създаването на общински център за услуги и 
информация на гражданите, се препоръчва услугите първоначално да се оп-
ределят по функционални направления и на базата на това кои са най-търсе-
ни от гражданите. Посочва се, че най-често това са:

 – обща информация;
 – административно-технически услуги;
 – гражданско състояние и регистрация;
 – общинска собственост и наемни отношения;
 – транспорт, търговия и защита на потребителите;
 – каса;
 – допълнителни услуги.

В Примерния статут на Общински център за услуги и информация на 
гражданите (ОЦУИГ) се разглеждат силните и слабите страни на два вари-
анта на ОЦУИГ:
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І вариант на ОЦУИГ ІІ вариант на ОЦУИГ

Отдел (сектор) в рамките 
на дирекция от общата 

администрация, в зависимост 
от функционалния тип община 

и съгласно чл. 7 от Закона за 
администрацията

Звено, което се формира от 
изнесени работни места на 
принципа на хоризонтална 
интеграция, а служителите, 

работещи в него са на щатни 
длъжности в отделните 

функционални звена

1. Силни страни и възможности 1. Силни страни и възможности

Подчертава се ключовото значение 
на ОЦУИГ за административното 
обслужване на гражданите в съот-
ветната община и отговорността на 
ръководството за ефективното му 
функциониране.

Добре подбраните служители на 
изнесените работни места са спе-
циалисти в своята област и компе-
тентни консултанти при обслуж-
ване на клиентите. Това намалява 
рисковете за възможни грешки и 
непълноти във входящата докумен-
тация.

Създават се условия за оптимално 
действие в изпълнение на ясно 
формулирани цели и задачи на 
ОЦУИГ и за добра организация на 
работа; ръководителят на центъра 
има правомощия да взема решения 
и да влияе върху развитието на 
ОЦУИГ.

Ръководителите на функционал-
ните звена са ангажирани мето-
дически с работата на „своите“ 
служители в центъра – те предос-
тавят информация за новостите и 
изискванията на специализираната 
дейност и контролират качеството 
на изпълнение на услугите. 

Избягва се двойната подчине-
ност на служителите в ОЦУИГ и 
възможностите за допълнително 
влияние върху тях (йерархична 
зависимост.

Ръководителите на функционални 
звена следят за повишаване квали-
фикацията на служителите от съ-
ответните работни места в ОЦУИГ 
и заместници при отсъствие на 
служителите.

Служителите в ОЦУИГ имат 
възможност да се концентрират 
изцяло върху задълженията си за 
обслужване на клиентите.

Съществуват предпоставки за 
добра координация между ОЦУИГ 
и отделните функционални звена, 
тъй като служителите в ОЦУИГ са 
„мост“ между Центъра и функцио-
налните звена.

Алеко Джилджов
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І вариант на ОЦУИГ ІІ вариант на ОЦУИГ

Контролът върху работата на слу-
жителите е единен.

Създават се благоприятни условия 
за работа в екип.

2. Слаби страни и рискове 2. Слаби страни и рискове

Има риск ръководителите на 
функционални звена да не изпъл-
няват пълноценно своите помощни 
методически функции при спе-
циализираните услуги, тъй като 
съответните служители в Центъра 
„не са към тях“.

Неустойчивост на ОЦУИГ от 
гледна точка на организационна 
структура. Зависимост на служи-
телите, а оттам на обезпечаването 
на Центъра с човешки ресурси от 
ръководителите на ресори. 

Необходима е хоризонтална заме-
няемост на служителите в ОЦУИГ. 
Те трябва да бъдат подготвени 
добре във всички направления на 
дейност, които невинаги може да се 
постигне в оптимален вариант.

Ръководителят на центъра носи 
отговорност за цялостната органи-
зация на работа и я контролира, но 
реално няма правомощия спрямо 
служителите. Възможни проблеми 
с координацията на работа, тъй 
като се налага често съгласуване 
на действията с ръководителите на 
функционални звена и ресори.

Служителите са на двойно под-
чинение – на ръководителя на 
функционалното звено и на ръко-
водителя на центъра. Невинаги има 
синхрон в приоритетите, в поста-
вяните задачи и изисквания. Отго-
ворността за качеството на работа, 
както и контролът са „раздвоени“.

Възможни проблеми в ясното 
формулиране на функциите и под-
чинеността в длъжностните харак-
теристики, респективно в обектив-
ното оценяване при атестация, в 
мотивирането и стимулирането на 
служителите.

Бек-офисът и фронт-офисът в общината...
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На базата на изложените силни и слаби страни в Примерния статут се 
препоръчва вариант първи (отдел или сектор) като по-подходящ за големите 
общини, а вариант втори (звено, което се формира от изнесени работни мес-
та) за малките общини. В документа липсват аргументи защо именно малките 
общини могат да ползват вариант втори. Сходна идея е уредена нормативно 
и в НАО, с тази разлика, че НАО допуска изграждане на звеното по вариант 
втори само когато числеността на администрацията не е достатъчна за обосо-
бяване на отделно звено. И в двата случая е препоръчано (Примерния статут) 
или нормативно уредена (НАО) възможността да не се спазва организацион-
ната същност на модела за разделяне на фронт-офис и бек-офис.

Резултатите от проведеното анкетно проучване сред общини, които де-
кларират, че са въвели обслужване на едно гише показват, че вариант пър-
ви е реализиран в 36,7% от общините, 43,3% са реализирали вариант Звено, 
формирано от изнесени работни места, а 20% друг вариант. В изследването 
участват 75 от общо 201 общини с едно гише18:

4.2. Необходимост от специализация на гишетата в центровете 
за услуги
Важен въпрос, който нито е бил обект на изследване, нито е нормативно 

уреден е необходима ли е специализация на отделните гишета на центровете 
за услуги? Проучването на достъпна в интернет информация за структурата на 
гишетата в центровете за услуги, както и анкетното проучване показват, че в 
преобладаващата част от случаите е налице специализация на гишетата. Пора-
ди правомощията на органите за местно самоуправление по значителен брой 
области на политика обособяването на гишета по функционални направления 
за общините е трудно да се избегне при съществуващата в момента структу-
ра на общинската администрация. Сравнението с предоставянето на услуги от 
банките например показва, че практиката част от гишетата да се занимават с 
едни услуги, а други гишета с други услуги съществува и при тях. В случая с 
общинските центрове проблемът е, че специализацията на гишетата се съче-
тава с присъствието на гишетата на служители от специализираната админи-
страция, подчинени на своите ръководители, а не на ръководителя на центъра 
за услуги, както и с липсата на единно управление на центровете за услуги. 

Поради наличието на услуги в множество различни области не е въз-
можно създаването на отделни гишета за всяко от тях и се налага групира-
не, което всяка община трябва да направи самостоятелно. В Регистъра на 
административните услуги, част от Административния регистър, услугитe 
на общините са подредени по области на функционална компетентност. Би 
следвало създаваните от общините гишета да съвпадат с броя на услугите от 
съответната област на функционална компетентност:

18 Въпросникът от анкетата е представен в Приложение № 4.
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Области на функционална компетентност Видове услуги

 9 Административно-технически услуги Устройство 
на територията 47

 9 Административни услуги по гражданска регис-
трация и актосъставяне 40

 9 Административни услуги „Търговия, туризъм, 
транспорт“ 14

 9 Административни услуги „Местни данъци и 
такси“ 13

 9 Административни услуги „Селско стопанство и 
екология“ 10

 9 Административно-технически услуги Общинска 
собственост 10

 9 Административни услуги „Зелена система“ 6

 9 Административни услуги „Транспорт“ 6

 9 Административни услуги „Кадастър“ 5

 9 Административни услуги Нотариална дейност 3

 9 Административни услуги „Реклама“ 3

 9 Административни услуги „Контрол по 
строителството“ 2

 9 Административни услуги „Земеползване“ 1

 9 Административни услуги „Социални дейности“ 1

 9 Правни и административно-технически услуги 1

Освен преглед на интернет страниците на общините беше проведена ан-
кета с представители на общини, които предоставят услуги на принципа едно 
гише. Изготвената анкета съдържаше 20 въпроса и беше изпратена за попъл-
ване до 182 длъжностни лица от общините, които през 2015 г. са отговаряли 
за попълване на данните за административното обслужване в Интегрираната 
информационна система на държавната администрация, от които са отгово-
рили 7219. Първият въпрос в анкетата е свързан със статута на центъра за 
услуги:

19 Пълният въпросник е наличен в Приложение № 4.
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Обособени работни места (отделни гишета) в звеното за 
административно обслужване20

Наименование на гишето Брой общини

ГРАО 40

Местни данъци и такси (местни приходи) 36

Деловодство 34

Няма информация за вида 26

Каса 20

Устройство на територията 12

Общинска собственост 9

Фронт-офис 6

Деловодство и каса 6

Взаимозаменяеми 4

Кадастър 3

Информация 2

Икономическо развитие 1

Приложения и сигнали 1

Началник отдел 1

ТИЦ 1

Търговия 1

Технически услуги 1

Услуги в областта на общинска собственост, 
строителство, околна среда, търговия, транспорт, 
земеделие и гори, обществен ред, бизнес гише

1

Туризъм, транспорт и земеделие 1

Общински пазари 1

Социални дейности, управление на собствеността 1

Строителство и екология 1

20 Пълната информация е представена в Приложение № 3.
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Наименование на гишето Брой общини

Устройство на територията, кадастър, и земеделски 
имоти по § 4 1

Интеграция с малцинствата 1

Екология 1

Безопасни условия на труд и архива 1

Гише за хора с увреждания 1

В Центъра за услуги и информация на гражданите на община Силистра 
функционират следните работни места21:

Деловодство

Работно място, обслужващо Дирекция „Устройство на територията“

Работно място, обслужващо Дирекция „Икономика“

Работно място, обслужващо Отдел „Разпореждане с общинската 
собственост“

Работно място, обслужващо програмите за временна заетост

Работно място за информация и попълване на формуляри

Главен експерт „Информация и услуги“

Отделно от ЦУИГ в община Силистра функционира и информационен 
център ГРАО

Също от отделни гишета по функционални направления е изграден и 
Центърът за услуги и информация на гражданите в община Елхово, открит 
през м. януари 2014 г. В Центъра има гишета по следните направления: „Де-
ловодство“, „Стопанско управление и общинска собственост“, „Гражданска 
регистрация“, „Техническо деловодство“ и „Местни данъци и такси“.

Гишетата в Центъра за услуги на община Пазарджик също са по дирек-
ции. В него са разположени гишета за деловодство, информация и копирни ус-
луги, дирекция „Бюджет и общинска собственост“, дирекция „Строителство, 
транспорт и околна среда“ и дирекция „Архитектура и благоустройство“.

21 Интернет страница на община Силистра, 27.02.2017 г.
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Съществуващите бариери в работните процеси и в организационния ди-
зайн пречат на сътрудничеството между отделните звена и на ефективното 
взаимодействие между бек- и фронт-офиса. Основните линии на противо-
поставяне със звеното за административно обслужване е по линия на дей-
ностите по събиране на местни данъци и такси, гражданска регистрация и 
архитектура и контрол на строителството. 

В чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ се споменава длъжността ръководител на звеното за 
местни приходи. ЗМДТ предвижда приемане от общинския съвет на наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, в които 
се споменават и звената за местни приходи, чийто ръководител има правата на 
териториален директор на НАП. В Столична община наредбата споменава ди-
рекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“. Всяка община 
разполага с отделна информационна система за местни данъци и такси.

В чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗУТ е предвидено, че в общините и в районите на Сто-
личната община и на градовете с районно деление се назначават главни архи-
текти. Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по 
устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната 
територия, координира и контролира дейността на звената по ал. 6 и издава 
административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този 
закон. В някои общини главният архитект изпълнява и длъжността директор 
на дирекция. Главният архитект има изключително широки правомощия по 
услугите в ЗУТ.

Съгласно ЗГР общините са част от Единната система за гражданска ре-
гистрация и административно обслужване. На територията на всяка общи-
на или кметство се определят длъжностни лица по гражданското състояние. 
Кметът на общината е длъжностно лице по гражданското състояние на тери-
торията на общината. Той може да възлага тази функция с писмена заповед 
на кметовете на кметствата и кметските наместници в населените места, в 
които се поддържат регистри на актове за гражданско състояние, и на други 
длъжностни лица от общинската администрация.

Най-често като аргументи в подкрепа на необходимостта от присъст-
вието на служители от специализираната администрация на фронт-офиса 
се изтъква невъзможността други служители, освен такива от специализи-
раните звена, да се справят с приемането на документи. В страните, които 
са изградили центрове за услуги през последните години, каквито са тези 
от Централна и Източна Европа, например Словакия, и някои от бившите 
републики на Съветския съюз, например Азербайджан и Казахстан, наличи-
ето на служители от специализираната администрация в центровете е било 
само временна, преходна мярка, последвана от преминаване към единно ръ-
ководство на тези служители. Наличието на подобни затруднения най-често 
се дължи на липсата на реинженеринг на работните процеси на администра-
тивните услуги, както и защото:
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 – се определят пропорционални, вместо прости такси. Определянето на 
пропорционални такси налага в процеса на заявяване експерт да се про-
изнесе какъв да бъде размера на таксата;

 – информацията за услугата не отговаря на изискването да бъде: 1. ясна, 
точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна; 2. дос-
тъпна за хора с увреждания; 3. без абревиатури, съкращения и препратки;

 – образците на заявления не са съобразени с изискванията на НАО като в 
тях има излишни полета, не е указано къде трябва да се попълва, не са 
интуитивни и др.

 – процедурата за извършване и документите не са ясно регламентирани 
и се налага служители да разясняват изискванията, на които трябва да 
отговарят заявлението или искането за осъществяване на администра-
тивната услуга.

В структурата на община Момчилград, която разполага с Център за ус-
луги и информация на гражданите, снимката на който е снимка на профила 
на страницата на общината в една социална мрежа, центърът изобщо не се 
споменава. 

Фиг. 4. Структура на община Момчилград (Източник: интернет страница на община 
Момчилград)22

Резултатите от проведеното анкетно проучване показват, че при 40% от 
анкетираните служители на функционалните звена присъстват на фронт-офи-
са. При 35% от анкетираните свободните работни места на гишето не могат 
да поемат чакащите клиенти. 

22 http://www.momchilgrad.bg/bg/administrativno-kompleksno-obsluzhvane.html, 04.03.2017 г.
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Фиг. 5. Присъствие на служители на функционалните звена на фронт-офиса

Важен индикатор, показващ служители от кои точно звена са ангажи-
рани в предоставянето или организирането на дейностите по предоставяне 
на услуги е информацията за участието в обучения по административно об-
служване. За целите на настоящото изследване е обобщена и анализирана ин-
формацията от най-масовото обучение по административно обслужване през 
последните години. По проект „Въвеждане на комплексно административно 
обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизне-
са“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, през 2013 г. са 
обучени общо 419 служители, от които 192 от общински администрации. Ин-
терпретацията на данните е изключително полезна тъй като по проекта всека 
община е имала възможност да участва като изпрати служител, който работи 
в звеното за административно обслужване или който се занимава с организа-
цията на предоставянето на услуги. Обобщаването на данните показва, че в 
обученията са участвали служители, заемащи целия спектър от длъжности, 
определени в Класификатора на длъжностите в администрацията, както и за-
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местник-кметове: 
 – Секретари на общини
 – Директори на дирекции
 – Началници на отдели
 – Началници на сектори
 – Главни архитекти
 – Главен експерт
 – Старши експерт
 – Младши експерт

 – Главен специалист
 – Старши специалист
 – Старши инспектор
 – Деловодител
 – Юрисконсулт
 – Счетоводител
 – Технически сътрудник

От изброените длъжности най-голямо участие в обученията са взели на-
чалници на отдели (33 бр.), главни експерти (32 бр.), главни специалисти (26 
бр.), секретари на общини (25 бр.) и директори на дирекции (18 бр.). Присъст-
вието на служители на толкова разнообразни длъжности, избрани да предста-
вляват съответната администрация показва, че няма длъжност, която ясно и ед-
нозначно да се асоциира с дейностите по предоставяне на услуги в общините. 

Обобщението на информацията за функционалното направление, от кое-
то са участниците в обученията показва, че в обученията са участвали служи-
тели от голям брой направления в общината. Най-много са били обучаемите 
в областта на гражданската регистрация и административното обслужване 
(79), за което вече беше подчертано, че на практика не може да се направи 
разграничение каква част се занимават с административно обслужване и как-
ва с гражданска регистрация. На второ място са секретарите на общини (25), 
следвани от звеното местни данъци и такси (19), строителство и устройство 
на територията (17), както и такива от направленията човешки ресурси, об-
редни дейности, деловодство, бюджет, IT специалисти, инспекторат, хума-
нитарни дейности, управление на собствеността, околна среда и др. Повече 
информация за служителите в общински администрации, участвали в обуче-
ния по комплексно административно обслужване, проведени през 2013 г. е 
налична в приложение № 2.

Нагледен пример за последствията от липсата на интеграция между фронт-
офис и бек-офис в общините е прилагането на комплексното административно 
обслужване. С измененията и допълненията на Административнопроцесуал-
ния кодекс от 25 март 2014 г. е приета общата нормативна рамка за въвеждане 
на комплексно административно обслужване. При комплексното администра-
тивно обслужване административната услуга се извършва, без да е необходимо 
заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които 
са налице данни, събирани или създавани от извършващия административна-
та услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се 
поддържат в електронна форма, или на хартиен носител. Общините се оказват 
администрациите с най-голям брой документи, издавани от тях самите и из-
исквани след това за заявяване на други услуги в администрацията. Това ста-
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ва ясно от публикуван на Портала за обществени консултации списък с общо 
52 общински услуги, при чието заявяване се изискват издадени от общината 
документи23. Според данните в Доклада за прилагането на комплексно адми-
нистративно обслужване в държавната администрация, приет с Решение № 
678 на МС от 2015 г. при 44 от общо 52 услуги изискването е установено с 
наредби на общинските съвети. Според списъка част от функционалните звена 
извършват услуги, а издадените документи се представят пред други от звена-
та – например „Местни данъци и такси“ издават удостоверения за наличие или 
липса на задължения, които след това се представят в други общински звена. 
За сравнение съгласно същия доклад24 само 4 от общо около 125 централни 
администрации изискват издавани от тях документи. Това са агенция „Пътна 
инфраструктура“ (2 документа), главна дирекция „Гражданска въздухоплава-
телна администрация“ (1 документ), Министерство на вътрешните работи (14 
услуги на министерството) и Министерството на правосъдието (3 документа).

4.3. Изводи и констатации
Проведената анкета, анализът на нормативни документи и прегледът на 

устройствени правилници и вътрешни правила на общини показват, че:
 – наличието на задължения за общините в множество области на полити-

ки, както и създаването със закон на звена в общинската администрация 
силно затруднява предоставянето на услуги по модела „едно гише“; 

 – От 2005 г. досега реално няма съществен концептуален напредък в мо-
дела на предоставяне на услуги от повечето общини;

 – 19 години след създаването на първите центрове за услуги най-малко 
24% от общините нямат едно гише и броят им се увеличава;

 – във всички общини, които твърдят, че са изградили едно гише, гишетата 
на центровете за услуги са обособени по функционални направления;

 – в редица общини отделните гишета в центровете за услуги са по ди-
рекции. По този начин вместо изграждане на едно гише по модела едно 
място за достъп в една административна структура обслужването е ре-
ализирано по модела едно място за достъп до няколко „хоризонтални“ 
администрации. При тази организация отделните направления на прак-
тика са обособени като отделни администрации;

 – в значителна част от общините с едно гише на фронт-офиса присъстват 
и служители от функционалните звена. Една от най-важните причини 
за необходимостта от присъствието им на фронт-офиса е липсата на 
реинженеринг на работните процеси по заявяване на услугата и нали-

23 Списък на административни услуги, предоставяни от общините, в чиито процедури се 
изискват документи, издавани от общините, източник www.strategy.bg – Портал за обществени 
консултации, актуален към 03.08.2014 г.

24 Доклад за прилагането на комплексно административно обслужване, приет с Решение 
№ 678 на Министерския съвет от 2015 г.
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чието на сложни и трудни за попълване заявления, неясна процедура по 
извършване на услугата, изчисляване на размера на таксата, който не 
е известен предварително и др. Присъствието на служители от функ-
ционалните звена на фронт-офиса е в нарушение на законодателството;

 – най-трудно могат да се предоставят услуги без прякото присъствие на 
фронт-офиса на служители от специализираната администрация от 
функционалните направления „Устройство на територията“, „Търговия, 
туризъм, транспорт“ и „Общинска собственост“;

 – услугите по функционални направления „Местни данъци и так-
си“ и „Гражданска регистрация и административно обслужване“ са 
най-структурирани, описани и ясни за потребителите;

 – секретарите на общини нямат достатъчно правомощия като админи-
стративни ръководители по отношение на служителите от специализи-
раната администрация, които функционално са подчинени на замест-
ник-кметовете.

5. примерен модел и практически приложими предложения  
за подобряВане на организацията по предостаВяне  

на услуги В общините

Същността на модела се свежда до създаване на възможност за за-
явяване на всички услуги на всяко от гишетата в общинските центро-
ве за услуги. Самият център следва да има статут на звено от общата 
администрация, съгласно чл. 7 от Закона за администрацията и в него 
не трябва да работят представители на функционалните звена. Това ще 
позволи общият брой на звената да бъде по-малък и натоварването им 
равномерно.

Създаването на такава възможност налага извършването на следните 
промени:

5.1. С изменения в НАО да се изключи възможността служители от спе-
циализираната администрация да работят на фронт-офиса.

5.2. Да се измени ЗМДТ като се синхронизира с АПК, ЗАОРАКСД, ЗМСМА 
и НАО относно понятието административно обслужване, което следва да се от-
нася до всички административни услуги, в това число техническите.

5.3. Да се измени ЗГР с оглед заличаване на понятието „административ-
но обслужване“ от закона, а общините да премахнат административното об-
служване от наименованието на звената, отговорни гражданска регистрация. 
Тъй като тези звена изпълняват функции по Закона за гражданската регис-
трация те следва да се занимават само с гражданска регистрация. Админи-
стративното обслужване следва да е в общата администрация, докато звеното 
по гражданска регистрация следва да е част от специализираната админи-
страция. В този смисъл е необходима и промяна в глава пета, чл. 100–102 от 
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Закона за гражданската регистрация.
5.4. Да се преразгледа организационната структура, така че тя да осигу-

рява реализацията на обслужване на принципа „едно гише“. 
5.5. Да се стандартизират и унифицират всички общински администра-

тивни услуги.
5.6. Да се преразгледат таксите за услуги и по възможност да се премах-

нат пропорционалните такси, за да не се налага присъствие на експерт, който 
да изчислява таксата за всеки отделен случай.

5.7. Да се разработят модели на унифицирана структура на общинска 
администрация в зависимост от населението на общината.

5.8. Да се прегледат работните процеси по заявяване на услугите и мак-
симално да се опростят заявленията, така че заявяването да не изисква разяс-
нения от експерти от функционалните звена.

5.9. Да не се финансират нови проекти за административно обслужване, 
преди да са изпълнени нормативните изисквания за организиране на услуги-
те на принципа „едно гише“.
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