
Приложение № 3 

 

Препоръчителни стандарти за качество на административното обслужване 

 

1. Стандарт за местоположение на Центъра за административно обслужване (ЦАО): 

Центърът за административно обслужване и/или служебните помещения, в които се 

осъществява административно обслужване, се разполагат в сграда, намираща се на 

комуникативно място, в централните зони на населеното място, която е достъпна с най-

малко два вида обществен транспорт. 

2. Стандарт за паркинг: 

Пред или в непосредствена близост до ЦАО са осигурени места за: 

а) паркиране на леки автомобили, включително за хора с увреждания; местата за хора с 

увреждания са обозначени със съответния знак и са разположени до достъпния вход на 

сградата, с осигурен достъпен маршрут, и/или; 

б) паркиране на велосипеди. 

3. Стандарт за работа в почивен ден: 

(изм. - ДВ, бр. 90 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Администрацията е осигурила 

възможност за пълноценна работа и комуникация с потребители, включително за 

приемане и получаване на документи и за плащане, в почивен ден или в почивни дни. 

4. Стандарт за допълнителни удобства и/или обособени зони в служебните помещения: 

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са 

осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например: 

а) места за сядане за всички потребители - столове, мека мебел и др., в отделна зона или 

в общото помещение; 

б) обособено място за консултации на потребители - маса с минимум четири места за 

сядане, ниска маса с мека мебел и др.; 

в) зони или помещения с оборудване за оставяне на връхни дрехи, чадъри и/или багаж; 

г) кът за деца; 

д) тоалетни, вкл. за хора с увреждания; 

е) помещения за преобуване/преобличане на бебета; 

ж) зони и/или помещения с друго предназначение, по преценка на администрацията 

съобразно нуждите на потребителите. 

5. Стандарт за допълнителен вид техническо оборудване: 

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са 

налични и/или осигурени едно или няколко от следните видове техническо оборудване: 



а) интерактивни системи, които са предназначени за ползване от потребителите, с 

възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация за 

административното обслужване, която се управлява активно от потребителите, 

включително чрез допир до екрана; 

б) компютърна конфигурация (компютър с монитор или лаптоп) с връзка с интернет, 

която е предоставена за свободно ползване на потребителите, с осигурена свързаност с 

принтер; 

в) достъп до принтер и копирна машина и/или мултифункционално устройство с 

възможност за принтиране и копиране. 

6. Стандарт за служители, изпълняващи функции по насочване на потребителите и 

оказващи съдействие и помощ при попълване на документи: 

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, 

присъства служител/служители, който: насочва потребителите, предоставя им обща 

информация за обслужването и/или им оказва при необходимост помощ при попълване 

на заявления/искания, включително чрез обособено място (гише) за информация. 

7. Стандарт за поддържане на профили в социалните мрежи: 

Администрацията поддържа актуален официален профил в една или повече популярни 

социални мрежи, чрез които активно се предоставя информация за обслужването и се 

осъществява комуникация с потребителите. 

8. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Стандарт за достъпност в 

извънработно време: 

Администрацията е осигурила възможност в извънработно време за достъп до актуална 

и важна информация, която е свързана с административното обслужване, чрез: 

а) интерактивни табла/екрани, които са разположени на фасадата на сградата, в близост 

до входа на служебните помещения, в които се осъществява административно 

обслужване, или на друго видно място; 

б) телефонен номер за автоматично получаване на информация за административното 

обслужване и/или за осъществяване на комуникация с потребителя в реално време. 

9. Стандарт за онлайн комуникация: 

(доп. - ДВ, бр. 90 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Администрацията е осигурила 

възможност за използване от потребителите на комуникационни канали чрез онлайн 

приложения, включително в реално време, като: форми за контакт, писмени разговори в 

реално време (чат, форум или друг способ) и/или разговори с автоматични отговори чрез 

текст, аудио или други визуални елементи (чатбот), форми за безплатни разговори чрез 

интернет и др. 

10. Стандарт за облекло в ЦАО: 

Служителите в ЦАО носят отличително униформено облекло, което се предоставя по 

реда, който е определен с Наредбата за служебното положение или с Наредбата за 



безплатното работно и униформено облекло, или носят елемент/елементи от униформено 

облекло - еднотипни сака, ризи, шалчета, вратовръзки и др. 

11. Стандарт за система за управление на чакащи потребители: 

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, е 

въведена и се прилага система за управление на чакащи потребители. Системата 

отговаря на едно или повече от следните изисквания: 

а) съобразена е за всички категории потребители спрямо ползваните услуги, 

включително за хора със зрителни или слухови увреждания; 

б) отчита реално процеса по обслужване, включително в случаите, в които се налага 

посещение на повече от едно гише, като не допуска загуба на реда; 

в) позволява запазване на ред онлайн, информиране за натовареност и др., за да осигури 

планиране и намаляване на времето за посещение и/или за изчакване. 

12. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Стандарт за актуална информация 

за натовареността на ЦАО: 

На интернет страницата на администрацията се поддържа актуална информация в реално 

време за броя на посетителите в помещенията, в които се осъществява административно 

обслужване, като по този начин се позволява планиране от страна на потребителя на 

времето за посещение с цел гарантиране на бързо обслужване. 

13. Стандарт за брой на обслужващите гишета: 

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, е 

обособен достатъчен брой обслужващи гишета, както и насоченост и разпределение на 

потребителите за обслужване така, че да се осигури равномерна натовареност и 

възможно най-кратко време за обслужване на всеки един потребител. 

14. Стандарт за онлайн проверка на статуса на услугата: 

Администрацията е осигурила възможност за проследяване в реално време на статуса на 

подаденото заявление/искане, включително за издаден акт, съответно за готов резултат 

от услугата. 

15. Стандарт за проактивно информиране на потребителя за резултата от услугата: 

Администрацията по своя инициатива уведомява потребителите по електронен адрес, по 

телефон или по друг начин за статуса на разглежданото заявление/искане, включително 

за издаден акт, съответно за готов резултат от услугата, в т.ч. и при предсрочно 

издаване/предоставяне. 

16. Стандарт за организация на административното обслужване на принципа "едно 

гише": 

Организационният принцип "едно гише" може да се определи като създаване на едно 

място на достъп до услуга чрез различни канали за достъп. 

Обслужването се извършва на принципа "едно гише", когато: 



а) е налице разграничаване на функциите на ЦАО и на специализираната администрация 

("фронт офис" и "бек офис") съгласно чл. 8, ал. 3 от наредбата; 

б) в ЦАО работят само служители от общата администрация; 

в) е осигурена възможност за заявяване на всички услуги на всяко от обособените 

работни места в ЦАО. 

17. Стандарт за незабавно издаване на акт и/или за предоставяне на услуга: 

Администрациите издават съответния акт и/или предоставят съответната услуга 

незабавно след подаване на заявлението/искането в случаите, в които: 

а) заявлението: 

аа) съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи и/или; 

бб) разглеждането на заявлението/искането е въз основа на общоизвестни факти, 

служебно известни факти или законови презумпции, и 

б) процедурата за издаване на акта или за предоставяне на услугата, съгласно 

информацията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията, не 

изключва възможността за незабавно разглеждане. 

18. Стандарт за прилагане на модели за обслужване на хора със специфични 

потребности: 

Администрациите прилагат модели за обслужване на възрастни хора, бременни жени, 

хора с увреждания, хора с трайни увреждания, хора с намалена подвижност и/или със 

затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца, които са 

съобразени с потребностите на съответните потребители, като например: 

а) дистанционно обслужване извън ЦАО чрез мобилни екипи и/или мобилни приемни, 

и/или; 

б) конкретно обозначени места в служебните помещения, в които се осъществява 

административно обслужване, и/или; 

в) приемно време и/или приемни дни за обслужване с предимство; 

г) други подходящи модели по преценка на администрацията. 

19. (нова - ДВ, бр. 90 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Стандарт за запазване на дата и 

час за посещение в ЦАО: 

Администрацията осигурява възможност за предварително запазване от потребителите 

на дата и час за посещение в ЦАО чрез телефон или електронна поща и за предоставяне 

на административно обслужване в запазените дата и час за посещение. 

20. (нова - ДВ, бр. 90 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Стандарт за единен телефонен 

номер за комуникация за предоставяне на административно обслужване: 

Администрацията осигурява възможност за единен телефонен номер за комуникация за 

предоставяне на административно обслужване. 


