
 

 

         Приложение № 1 

към чл. 4, ал. 6 от  

Вътрешните правила за АО 

 

 

ОБЩИ И СОБСТВЕНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

I.Общи стандарти: 

1. Стандарт за единно наименование на Центъра за административно обслужване 

(ЦАО). 

2. Стандарт за осигуряване на подходящи условия и достъпност до и в ЦАО. 

3. Стандарт за указателни табели за местонахождението на ЦАО и указателни табели 

в ЦАО. 

4. Стандарт за поддържане на актуална информация за достъпа до ЦАО: на интернет 

страницата се публикува карта с местонахождението, обществен транспорт, възможности 

и места за безплатно или платено паркиране, натоварени (пикови) и ненатоварени 

часове на посещаемост. 

5. Стандарт за осигуряване на безплатна интернет връзка.  

6. Стандарт за идентификация на служителите, които осъществяват 

административното обслужване (АО) чрез ясно видим отличителен знак с четивни данни 

за собствено и фамилно име, длъжност и наименованието на министерството.  

7. Стандарт за идентификация на служителите в администрацията при водене на 

телефонни разговори.  

8. Стандарт за спазване на правила за комуникация с потребителите;  

9. Стандарт за начина на предоставяне на информацията относно 

административното обслужване:   

• на интернет страницата на министерството се поддържа секция, която е 

озаглавена „Административно обслужване", със стандартизирана структура и 

дизайн;   

• при предоставяне и обявяване на информацията за административното 

обслужване се спазват следните правила:  

➢ информацията се обявява с идентично съдържание и структура на място в 

ЦАО, на интернет страницата на министерството, в Административния 

регистър,  по телефона и по електронен път;  



 

 

➢ информацията се представя по систематизиран и по възможност - 

схематичен, табличен и/или графичен начин;  

➢ информацията се обявява на информационното табло, във физическа и/или 

електронна форма, като при предоставяни над 10 услуги обявяването на 

информацията може да бъде само в електронна форма; 

10.  Стандарт за поддържане на система „Най-често срещани въпроси и отговори". 

 11. Стандарт за осигуряване на информация и обслужване на английски език в 

администрациите, чиито услуги в над 50 на сто от случаите са насочени и към лица, които 

не владеят български език.  

12. Стандарт за срок за отговор на отправени запитвания от общ характер:  

• до 5 работни дни, ако запитванията са постъпили по пощата или по електронната 

поща;    

• веднага, или не по-късно от 20 минути, ако запитванията са устни, постъпили на 

място, по телефон или чрез друг онлайн комуникационен канал.  

13. Стандарт за време за изчакване за обслужване: не повече от 20 минути.  

14. Стандарт за намаляване на броя посещения на гише при осъществяване на 

административно обслужване:  

• за приемане на едно заявление/искане потребителят посещава еднократно не 

повече от две места (гишета);   

• за получаване на резултата по едно заявление/искане потребителят посещава 

еднократно не повече от едно място (гише).   

15. Стандарт за използване на опростени и лесни за попълване образци и/или 

формуляри:  

• шрифт с адекватен размер;  

• достатъчно място за нанасяне на данни;  

• не се изисква информация, която не е необходима за обслужването, общоизвестна 

или следва да бъде служебно известна.  

 

II. Собствени стандарти: 

1. Стандарт за местоположение на ЦАО: разположен е в сграда, намираща се на 

комуникативно място, в централните зони на града, достъпен е с най-малко два вида 

обществен транспорт. 

2. Стандарт за паркинг: пред ЦАО са осигурени места за  паркиране на велосипеди.   

3. Стандарт за допълнителни удобства и/или обособени зони в служебните 

помещения: осигурена е зона с оборудване за оставяне на връхни дрехи, чадъри и/или 

багаж.   

4.  Стандарт за организация на АО на принципа „едно гише": налице е 

разграничаване на функциите на ЦАО и на специализираната администрация („фронт 

офис" и „бек офис"), като в ЦАО работят само служители от общата администрация. 


