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Глава първа 

Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Настоящите правила за организация на административното 

обслужване в Министерството на енергетиката (МЕ) уреждат въпроси, свързани с 

предоставянето на административни услуги в министерството и регулират 

взаимодействието между звената при осъществяване на административното 

обслужване. 

(2) Правилата се прилагат за всички звена на министерството, предоставящи 

административни услуги, доколкото в закон не е предвидено друго. 

Чл. 2. Административното обслужване в МЕ се осъществява при спазване на 

принципите, установени в Закона за администрацията, 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Наредбата за административното 

обслужване, Хартата на клиента на МЕ и Вътрешните правила за оборота на 

електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на 

енергетиката. 

Чл. 3. (1) "Административно обслужване" е всяка дейност по извършване на 

административни услуги от структурите на  Министерството на енергетиката. 

            (2) "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при 

което административната услуга се извършва от структурите на  министерството, без 

да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени 

средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия 

административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези 

данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 

            (3)  "Административна услуга" е: 

1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват 

факти с правно значение; 

2. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или 

отрича съществуването на права или задължения; 

3. извършване на други административни действия, които представляват 

законен интерес за физическо или юридическо лице; 

4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или 

юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата 

на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с 

извършване на друга административна услуга; 

5. експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо 

лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на 

администрацията на държавен орган или от овластена организация. 

 

Глава втора 

Раздел І 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл.4. (1) Административното обслужване в Министерството на енергетиката 

се осъществява на принципа „едно гише“, в сградата на министерството с адрес: гр. 

София, ул. „Триадица“ № 8.  
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(2) Мястото обозначено за административно обслужване на потребители на 

административни услуги е осигурено с указателна табела и табло за предоставяне на 

информация на гражданите. 

(3) Административното обслужване се осъществява:  

- във фронт-офис, от служител на общата/специализираната администрация, 

като в длъжностната му характеристика са включени обвързани компетентности и 

задължения във връзка с това обстоятелство; 

- в бек-офиси, включващи експерти на специализираната администрация на 

министерството, компетентни по отношение на административните услуги 

предоставяни от министерството. 

(4) Служителят във фронт-офиса извършва дейности по: 

1.  предоставяне на информация за административните услуги на достъпен и 

разбираем език; 

2. предоставяне на информация на запитвания от общ характер и насочване 

въпроси по компетентност до административните звената в министерството, както и 

към други административни органи, компетентни по съответния въпрос; 

3. разясняване изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или 

искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протеста, 

сигнала или предложението по предварително установен ред; 

4. приемане на заявления и искания, жалби и протести, сигнали и 

предложения; 

5. приемане на заявления и регистриране на устни запитвания по Закона за 

достъп до обществена информация; 

6. проверяване пълнотата на документацията за всяка административна 

услуга по предварително изготвен контролен списък; 

7. даване на информация за хода на работата по образувана преписка; 

8. осъществяване на връзката с останалите звена от администрацията на 

министерството (бек-офисите) по повод осъществяване на административното 

обслужване. 

9. предоставяне на исканите документи. 

(5) Служителите в бек-офисите осъществяват дейности по: 

1. разглеждане на документите постъпили във връзка с подадени заявления 

за предоставяне на административни услуги; 

2. осъществяване на комуникация с потребителите, подали заявления за 

предоставяне на административни услуги, при констатирани несъответствия в 

документацията; 

3. изготвяне на необходимите документи, във връзка с подадените заявления 

за предоставяне на административни услуги; 

4. предоставяне на изготвените документи на заявителите лично, в сградата 

на министерството или на посочения от тях адрес. 

(6) При изпълнение на служебните си задължения във връзка с 

административното обслужване, служителят във фронт-офиса носи отличителен знак 

със снимка и данни за имената, длъжността и звеното, към което принадлежи; 

(7) Служителят във фронт-офиса се идентифицира чрез собствено и фамилно 

име при водене на телефонни разговори. 

(8) Министерството на енергетиката осигурява обучения за повишаване на 

професионалната квалификация на служителите, ангажирани с предоставянето на 

административни услуги за подобряване на административното обслужване, като 

обученията трябва да включват и специализирано обучение за работа с хора с 

увреждания. 
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Чл. 5. Комплексното административно обслужване в МЕ се осъществява с 

непосредственото сътрудничество между отделните звена в министерството и 

съответните институции и организации при неговото реализиране.  

 

Раздел ІІ 

Работно време  

 

Чл. 6. (1) Работното време за работа с потребители на административни 

услуги във фронт-офиса е от 9.00 – 17.30 часа, без прекъсване, по начин, 

осигуряващ ползване на обедна почивка, без това да се отрази на работата. 

(2) В случаите, когато във фронт-офиса има потребители на административни 

услуги в края на обявеното работно време, работата  продължава до приключване 

на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното 

работно време. 

 

Раздел ІІІ 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 7.  Министерството на  енергетиката задължително използва герба и 

знамето на Република България, както и логото и слогана на държавната 

администрация при: 

1. изготвяне на информационни и протоколни материали; 

2. изготвяне на указателни табели на входа на сградата, на кутиите за мнения 

и коментари, на информационното табло, на интернет страницата на 

министерството. 

Чл. 8.  Принципите и стандартите на административното обслужване, 

информационните и комуникационните канали са регламентирани в Хартата на 

клиента, публикувана на интернет страницата  на Министерството на енергетиката и 

на информационното табло във фронт-офиса.  

Чл. 9. (1) Фронт-офисът на МЕ осигурява информация за видовете услуги, 

извършвани от администрацията на министерството, както и за реда и 

организацията за тяхното предоставяне. 

(2) Информацията за гражданите, предоставяна във фронт-офиса е: 

1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна; 

2. достъпна за хора с увреждания; 

3. без абревиатури, съкращения и препратки. 

Чл.10. (1) Информация за предоставяните от МЕ услуги може да бъде 

получена от: 

1. служителите във фронт-офиса;  

2. интернет страницата на министерството на адрес: www.me.government.bg; 

3. информационното табло във фронт-офиса; 

4. Административния регистър. 

(2) Образците на заявление/протокол за предоставяне на административни 

услуги са на разположение във фронт-офиса на МЕ и на интернет страницата на 

министерството в рубрика „Административни услуги“. 

Чл.11. (1) Информацията за административното обслужване се актуализира 

при промени в нормативни актове или настъпване на други обстоятелства, 

налагащи актуализация по реда на чл. 16. 
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 (2) Актуализацията се извършва едновременно във всички информационни 

средства – брошури, диплянки, информационното табло, интернет страницата на 

Министерството на енергетиката, Административния регистър; 

 (3) Наименованията на административните услуги във всички 

информационни материали, както и във всички електронни бази данни са в 

съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните 

услуги (СУНАУ); 

(4) Организацията по актуализацията и подготовката на информацията е 

задължение на служителя във фронт-офиса с непосредственото участие на 

служителите от структурните звена, съгласувана и одобрена от ръководителите. 

 

 

Раздел ІV 

СЛУЖЕБНО НАЧАЛО 

 

Чл.12. (1) При осъществяване на административното обслужване, МЕ 

осъществява комплексно обслужване на потребителите на административни  услуги. 

 (2) Организацията на комплексното обслужване се подпомага от служителите 

по чл. 4, ал. 3 от Вътрешните правила. 

Чл.13. (1) Когато в изпълнение на административна услуга са ангажирани 

две или повече звена в МЕ или структури извън нея, заявителят подава искането си 

на „едно гише“ на МЕ, а организацията по финализиране на услугата се осъществява 

по служебен ред. 

 (2) Формата на заявлението/искането, редът и сроковете за отстраняване на 

недостатъците в тях, препращането им на компетентен орган, сроковете за 

извършване на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с 

издаването на актовете във връзка с административното обслужване, са в 

съответствие с глава пета, раздел І на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

Чл.14. (1) Взаимодействието на звената при осъществяване на 

административното обслужване и последователността на извършваните от тях 

действия по предоставяне на административните услуги, са съобразно собствените 

стандарти за предоставяне на административна услуга, описани във Вътрешните 

правила на дирекциите. 

 (2) Образците на заявления и изискваните документи, както и сроковете за 

предоставяне на услугите се публикуват на интернет сайта на министерството в 

рубрика „Административни услуги“, както и в Административния регистър. 

Чл. 15. (1) Преглед на документи по реда на чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за 

достъп до обществена информация, съхранявани в МЕ се извършва в определено със 

заповед на министъра на енергетиката помещение. 

(2) Прегледа на документите се извършва задължително в присъствието на 

служител, определен от директора на дирекцията, от чиято компетентност е 

исканата информация. 

 

Глава трета 

Раздел І 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ 

ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
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Чл.16. (1) За навременното и пълно обезпечаване с информация на 

служителите, извършващи административно обслужване, ръководителите и 

служителите в структурните звена се задължават: 

1. да подават в 7-дневен срок всички промени за актуализация на 

информацията, свързана с административно обслужване на служителя във фронт-

офиса, както и да предприемат  мерки за нейното оповестяване; 

2. да подпомагат служителя във фронт-офиса с разяснения, консултации и 

препоръки за срочното и качествено обслужване на потребителите; 

(2) Служителите по чл. 4, ал. 3 от Вътрешните правила, ангажирани с 

предоставянето на административни услуги, могат да изискват предоставяне на 

информация и/или документи от другите структурни звена, когато тя е необходима 

за извършване на административното обслужване. 

Чл. 17. (1) Служителят във фронт-офиса приема документи във връзка с 

предоставяне на административни услуги и предава готови документи на 

потребителите.  

(2) Служителите,  определени с резолюция за изпълнение на 

административната услуга са длъжни: 

1. да обработват материалите непосредствено след получаването им в 

нормативно определения срок; 

2. да предоставят незабавно за регистрация нерегистрирани преписки/ 

кореспонденция от физически и юридически лица;  

3. да информират писмено прекия си ръководител, респективно 

ползвателя на услугата, за причините, налагащи удължаване на срока по 

предоставяне на административната услуга; 

4. при отсъствие (отпуск, болнични, командировка) да предадат 

работните документи на свой заместник, определен от ръководителя, който следва 

да продължи работата и спази сроковете; 

5. при напускане на длъжността да предадат с протокол всички документи 

на прекия си ръководител; 

6. да предават в деловодството документите комплектовани с екземляр/и 

за експедиция и екземпляр за деловодството,  с точен адрес (пощенски код, област, 

община, населено място, улица, номер, име на получателя/наименование на 

учреждението). 

Чл.18. Ръководителите на структурни звена са длъжни: 

1. да контролират движението на документите и на изпълнението на 

услугите в деловодната система;  

2. да вземат съответни мерки при всеки отделен случай на неприключени 

в срок преписки от страна на подчинените им звена и служители; 

3. да определят заместник по изпълнение на задълженията на служител, 

който отсъства, независимо от причината за отсъствието, както и на служител, на 

които служебното правоотношение е прекратено;  

4. при напускане на служител да изискват предаване с протокол на 

служебната документация. 

Чл.19. Последователността на действията във връзка с регистрацията, 

резолирането, движението на документите и изпълнението на задачите по подадени 

заявления за предоставяне на административни услуги са описани във Вътрешните 

правила за оборота на електронни документи и документи на хартиен носител в 

Министерство на енергетиката. 
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Чл.20. Документите, с които е изразено волеизявлението за извършване или 

отказ от извършване на административна услуга, се подписват от министъра на 

енергетиката или от упълномощено от него лице. 

Чл.21. Изходящите документи се предават в деловодството за регистрация и 

полагане на печата на министерството, окомплектовани с описаните като 

приложения материали, в толкова екземпляра, колкото са получателите и един 

екземпляр за съхранение в деловодството. 

  

 

Раздел  ІІ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ 

 

Чл.22. (1) Министерството на енергетиката приема писмено или устно 

подадени заявления за издаване на индивидуален административен акт във връзка с 

извършваните административни услуги, съгласно чл. 29 от АПК. 

(2) Потребителите на административни услуги се представляват по реда на 

Гражданския процесуален кодекс, като могат да се представляват и от други 

граждани или организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.  

(3) Писмените заявления за образуване на производство по процедура за 

предоставяне на комплексни административни услуги (Приложение № 1), 

включително сигнали, жалби и предложения, приети от служителя във фронт-офиса, 

се регистрират по общия ред, съгласно Вътрешните правила за оборота на 

електронни документи и документи на хартиен носител в Министерството на 

енергетиката. 

(4) Исканията за предоставяне на административни услуги, внесени устно, се 

отразяват в протокол (Приложение № 2), подписан от заявителя и от длъжностното 

лице, което го е съставило, и се регистрират по общия ред, съгласно чл. 29, ал. 5 от 

АПК и Вътрешните правила за оборота на електронни документи и документи на 

хартиен носител в Министерство на енергетиката. 

(5) Срокът за произнасяне започва да тече от датата на получаване на 

заявлението в МЕ. 

(6) За заявленията, подадени чрез лицензиран пощенски оператор, 

включително изпратени на електронната поща на МЕ, по факс, получени извън 

работно време, сроковете за произнасяне започват да текат от следващия работен 

ден. 

(7) Получаването на индивидуалния административен акт се извършва във 

фронт-офиса на министерството, на посочен от заявителя адрес или по електронен 

път, на посочената от заявителя електронна поща. 

(8) Предоставянето на индивидуалния административен акт се извършва с 

приемателно-предавателен протокол, съдържащ информация за вида на документа, 

датата на връчване и имената и подписите на приелото и предалото документа лица.  

Чл.23. В предвидените случаи за предоставяне на административни услуги 

потребителите  заплащат такса по банков път или на касата на МЕ. 

Чл.24. При работа с потребители на административни услуги, служителят/ите 

осъществяващ/и дейности по административното обслужване спазват общите  и 

собствени стандарти на обслужване на МЕ и Хартата на клиента – публикувани на 

интернет страницата на министерството, рубрика „Административно обслужване“ и  

Етичния кодекс за поведение на служителите в Министерство на енергетиката. 

Чл.25. (1) Министерството на енергетиката създава, поддържа и развива 

различни канали за обратна връзка с потребителите: 
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1. пощенски кутии за коментари, похвали, оплаквания, жалби, сигнали срещу 

корупция или предложения, поставени пред фронт-офиса; 

2. анкетна карта, оставена за попълване в хартиен формат пред фронт-офиса, 

същата е публикувана и на интернет-страницата на МЕ, с възможност за попълване в 

онлайн режим. 

(2) Отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ ежегодно  

извършва анализ за необходимостта и/или ефективността от прилагане на картови 

плащания, както и проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите.  

          (3) В резултат на извършения анализ по ал. 1 се предприемат действия за 

подобряване на административното обслужване, за което се уведомяват 

потребителите за предприетите действия чрез каналите за обратна връзка. 

(4) Резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите от 

административното обслужване се представят на министъра на енергетиката с 

доклад от главния секретар, с предложения за мерки и стъпки за подобряване на 

работата с потребителите. 

 (5) Веднъж в годината състоянието на административното обслужване се 

отчита чрез Интегрираната информационна система за държавната администрация от 

служители определени със заповед на министъра на енергетиката. 

 

 

Раздел ІІІ 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

Чл.26. Контролната дейност във връзка с извършването на административни 

услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството 

на предоставяните услуги. 

Чл.27. (1) Контролът се осъществява от ръководителя, резолирал документа, 

на следните нива: 

 1. министър; 

2. заместник-министър; 

3. главен секретар; 

4. ръководители на административни звена – директори на дирекции. 

(2) Контрол може да се осъществява и от страна на потребителите – 

физически и юридически лица, лично, във фронт-офиса, посредством деловодна 

справка за движението на преписката им в деловодната система, или чрез подаване 

на жалба по отношение качеството на извършваните административни услуги. 

Чл.28. (1) Сроковете за изпълнение са определени в самия документ, с 

резолюция или произтичат от нормативен акт. 

(2) Когато с нормативен документ или с резолюция не е определен срок за 

изпълнение, задачата се изпълнява в  7 дневен срок от датата на нейното възлагане, 

а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг 

административен орган – до 14 дни. 

 (3) При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи 

изпълнението в срок, когато той не е нормативно определен, резолиращият може да 

го удължи, като  това се отразява върху самия  документ.  

Чл.29. Всички дейности по документите, от регистрацията до предаването им 

за текущо съхранение  и архивиране, се изпълняват съгласно настоящите правила, 

Вътрешните правила за оборота на електронни документи и документи на хартиен 

носител в Министерството на енергетиката и Устройствения правилник на МЕ. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1.  Ръководителите и служителите в Министерството на енергетиката са 

длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите правила. 

§2. Контролът по спазване на Вътрешните правила за организация на 

административното обслужване в МЕ се осъществява от главния секретар  на 

министерството. 

§3. Настоящите правила са утвърдени със заповед №Е-РД-16-432 от 

02.08.2018 г. на министъра на енергетиката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


