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Внедряване на електронни административни услуги
Название на практиката

(Проект „Общинската администрация в Петрич – с лице
към гражданите и бизнеса”)
2009 - 2012

Период на прилагане

Към кой от 12-те
Принципа на добро
управление се отнася?

Изграждането
на
интегрирана
информационнокомуникационна и управленска среда в общинската
администрация е важна стъпка за модернизиране на
администрацията и подобряване качеството на услугите
на местно ниво. Внедряването на електронните услуги
създадоха предпоставки гражданите да се възползват от
доброто демократично местно управление посредством
постоянно подобряване на качеството на местните
публични услуги, чрез ангажиране на населението в
обществения живот и провеждането на политики,
съответстващи на законно обоснованите очаквания на
хората.
Ето защо резултатите от проекта допринасят за
успешното прилагане и на 12-те Принципа на добро
управление.

Подробно описание на
практиката

Проектът „Общинската администрация в Петрич – с
лице към гражданите и бизнеса” обхвана мерки и
дейности, насочени към развитие на модерни
административни услуги, насочени към гражданите и
бизнеса в община Петрич чрез въвеждане на е-услуги
като се създаде модел на административно обслужване,
което поставя потребителя на първо място.
За тази цел беше извършено надграждане на
съществуващата
административна
информационна

система. Модулите на внедрения софтуер осигуряват
възможност за електронен документооборот, адаптирана
система към изискванията на ЗЕУ и възможност за
интеграция
със
системите
на
електронното
правителство.
Внедрени
бяха
административни услуги

3

пилотни

електронни

Системата
е
сертифицирана
съгласно
изискванията на чл.125 и 128 от Наредба за общите
изисквания
за
оперативна
съвместимост
и
информационна сигурност и притежава Сертификат №
06-1009.
В рамките на проекта бе разработена нов
интернет сайт на общината, като дизайнът и
функционалната спецификация на интернет страницата
са изпълнени съгласно изискванията за унифицирана
визия, разработени по проект „Създаване на модерна и
унифицирана
визия
на
българската
държавна
администрация в контекста на членството на страната в
Европейския съюз" и съгласно изискванията за
достъпност и използваемост, описани в Наредбата за
електронните административни услуги. В новата
интернет страница на общината беше вграден
електронен модул – електронен портал за предоставяне
на електронни административни услуги. Създадени са
възможности за гражданите и бизнеса да правят справки
за движение на документи по входящ номер, и да виждат
през интернет своето електронно досие с цялостната кореспонденция. която имат заведена в общината. Всеки
желаещ да се възползва, след като се идентифицира с
лична карта и подаде заявление в деловодството в общината, получава парола за достъп до системата. На
интернет портала е публикувана цялостна информация
за всички административни услуги, които се предоставят
на гражданите със съответните образци на заявления,
както и информация за сроковете и цените на услугите.
По своята същност внедрените решения предоставят
неограничени възможности за развитие чрез добавяне на
нова функционалност, нови слоеве от информация, нови
електронни услуги, изграждане на все повече
интеграционни връзки както между системите, работещи
вътре в организацията, така и със системи, работещи в

други институции.
1. Интернет сайт на община Петрич, създаден по проекта
www.petrich.egov.bg
2. Портал за електронни услуги
http://dev3.bul-si.bg/MunicipalityWeb/home.seam
3. Детайли за ЕАУ
http://dev3.bulsi.bg/MunicipalityWeb/eserviceDetails.seam?cid=65875
4. Запитване за статус
Доказателствен материал

https://dev3.bulsi.bg/MunicipalityWeb/login.seam?cid=65876
5. Форма за подавания на искания
https://dev3.bulsi.bg/MunicipalityWeb/login.seam?cid=65875
6. Ръководство на потребителя
Petrich_Task2_InternetUser_manual_v1.00_21_04_2011.pdf
7. Ръководство на служителя
Petrich- Task 3_Slujitel_manual_v1.00_24_03_2011.pdf
8. Презентация за обучението на служителите
PetrichTraining_1 i 2.pdf

Преки участници,
партньори и целеви групи

Целевите групи по проекта са потребителите на
административни услуги – местните граждани и бизнес.
Целта на проекта е да подобри качеството на живот
именно на тези групи потребители посредством
модернизирането
и
оптимизирането
на
административните
практики,
което
включва:
въвеждането на електронни административни услуги;
изграждането на механизъм за граждански контрол
върху работата на администрацията чрез свободен
достъп до публична информация за работата на
администрацията чрез интернет сайта на общината.
Общинските служители в Петрич са идентифицирани
като друга целева група, тъй като по време на проекта те
бяха обучени за работа с надградената електронна
административна система, както и с нормативната
уредба, касаеща електронното управление. В резултат се
повиши тяхната компетентност и съответно качеството

на предлаганите от тях административни услуги.
При изпълнението на всички дейности по проекта е
приложен принципът на равенство между половете и са
създадени условия за превенция на дискриминацията. От
разбивката на преките участниците в проекта по пол, а
именно, брой мъже – 85 и брой жени -80 е видно, че с
осъществените дейности по проекта се осигурява на
институционално ниво еднакво поле за действие и на
двата пола. Чрез използване на опростен user-friendly
интерфейс за заявяване на услугите, се осигурява равен
достъп до електронните услуги, включително и за хората
с неравностойно положение.
 Анализирани вътрешни правила за предлагане на
административните услуги в община Петрич
съгласно действащата нормативна уредба за
електронно управление;
 Изготвени вътрешни правила за оптимизирано
предлагане
на
електронни
и
други
административните услуги
 Разработени технологични карти на предлаганите
административни услуги
 Избрани три вида административни услуги, които
общината да въведе електронно
 Проведено съпътстващо обучение за 150 служители
в общинската администрация по Закона за
електронното управление
Постигнати резултати.
 Разработени и отпечатани 150 наръчника „Вътрешни
правила за предоставяне на електронни и други
административни услуги и технологични карти”
 Изграден интернет портал за е-услуги чрез интернет
страницата на общината и внедрени пилотни
електронни административни услуги.
 Унифицирана интернет страницата на общината в
съответствие с унифицираната визия за българската
държавна администрация
 Създадени на условия за достъп на хората с
увредено зрение до административни услуги чрез
интернет страницата на общината.
 Повишен административен капацитет на
служителите чрез съпътстващи дейностите обучения
 По-добро обслужване на гражданите и бизнеса
Проектът е иновативен за община Петрич и обхваща
Считате ли че има елемент широк кръг целеви групи: гражданите и бизнеса като
потребители на административни услуги и общинската
на иновативност в тази
администрация като предоставяща административни
услуги.
практика?
Моля, пояснете.

Модулите на електронната административна система, с
които разполагаше общината към момента на
стартирането на проекта, позволяваха изпълнението на

основни
функции
като
входяща-изходяща
кореспонденция; въвеждане на договори, по които
общината е страна; управление на регистри; изготвяне
на специфични за длъжностите формуляри; и др. Със
съществуващите модули на софтуера, обаче, не може да
се проследи етапа на изпълнение на зададената
административна услуга или името на служителя, който
е отговорен за нея. По тази причина не може и да се
прилага ефективен контрол по изпълнението на
административните услуги. Ето защо беше необходимо
съществуващата система да бъде надградена и доразвита
съобразно изискванията на Закона за електронното
управление и нормативната уредба, свързана със ЗЕУ.
Внедряването
на
Интернет
портал
за
еадминистративни услуги, който е достъпен през
официалния интернет сайт на общината, създаването на
механизъм за електронно обслужване на потребителите
на административни услуги реализират една иновативна
концепция за изграждане на модерна, ориентирана
изцяло към потребителя общинска администрация.
Заложените в проектното предложение и изпълнени
изцяло дейности поставиха началото на развитието на
един нов модел на поведение в администрацията,
свързано с електронното управление на държавната
администрация. На основата на изготвена Методика бе
извършен анализ на състоянието на административните
услуги, като в изготвения Доклад бяха изведени
препоръки за оптимизирането на административните
услуги. Актуализирането на Вътрешните правила за
предлагане на административните услуги, включително
и електронни такива, се яви като логично продължение
на започналия процес на трансформация на вътрешните
правила за предлагане на административните услуги
чрез
използването
на
информационни
и
комуникационни технологии, насочени изцяло към
потребителите.
За първи път община Петрич предоставя електронни
услуги
чрез интернет портал, част от единната
информационна система на общината.
Проведеното обучение на 139 служители в
общинската администрация по Закона за електронното
управление постави началото на приложението на
съвременните информационни технологии, в частност на
Закона за електронно управление и съпътстващата го
нормативна
уредба,
за
усъвършенстване
на
информационните
системи
и
подобряване
на
обслужването на гражданите и бизнеса от страна на
общинската администрация.

Проектът „Общинската администрация в Петрич – с
лице към гражданите и бизнеса” обхвана мерки и
дейности, насочени към развитие на модерни
административни услуги, насочени към гражданите и
бизнеса в община Петрич. С внедряването на пилотни
електронни административни услуги се постави
началото на прилагането на електронното управление на
местно ниво.
Проектът изгражда капацитет и инициира
създаването на модерна администрация, която
възприема електронното управление като интегриран
процес, който включва едновременно реформа в
администрацията,
оптимизиране
на
всички
административни процеси и пълноценно използване на
възможностите на ИКТ и по този начин води до
устойчиви резултати.

Изводи и очаквано
развитие, преодолени
трудности и изведени
поуки

Устойчивостта на постигнатите резултати се
базира на възможността модулите на внедрения софтуер
да
осигуряват
възможност
за
електронен
документооборот, адаптирана система към изискванията
на ЗЕУ и възможност за интеграция със системите на
електронното правителство, както и за вграждане на
допълните модули за електронни услуги към
съществуващите вече.
Новите – стари предизвикателства пред развитието на
електронното управление и в частност през ползването
на ЕАУ, които бяха идентифицирани по отношение на
клиентите на услугите са:
•
Необходимост от информационни
компетентности (информационна грамотност)
•
Притежаване на компютър с бърз достъп до
Интернет
•

Притежаване на електронен подпис

•

Умения за работа с електронни документи

Ето защо е необходимо да усъвършенства нормативната
уредба за предоставяне на административни услуги по
електронен път; да осигури служебно начало при
административното обслужване; да създаде условия за
интегрирано административно обслужване по
електронен път. Необходима е изменена и допълнена
нормативната уредба, регламентираща предоставянето
на административни услуги по електронен път; да бъдат
дефинирани и вписани в регистрите на електронното
правителство услуги и данни, предоставяни от
първичните администратори; да бъдат вписани в
регистрите на Електронното правителство първични и
комплекси е-услуги; да бъдат реализирани повече
административни електронни услуги и да се създаде

референтна архитектура и стандарти за електронни
административни услуги.

