Информация за Дейност 5. „Подобряване използването на мобилни и
стационарни телефони при предоставяне на административни услуги“ по проект
„По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на повисоки стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от
потребителите“
Кратка информация за проекта:
Общата цел на проекта е подобряване на управлението на качеството на
административното обслужване в съответствие с преминаването към комплексно
административно обслужване.
Специфичните цели на проекта са:
Специфична цел 1. Подобряване на стандартите за качество на административното
обслужване
Специфична цел 2. Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на
административни услуги
Проектът е насочен към повишаване на качеството на административното обслужване
във връзка с разширяване прилагането на комплексно административно обслужване.
Проектът се състои от четири дейности.
Първата и втората дейност предвиждат въвеждане на по-високи общи и собствени
стандарти за качество на административното обслужване чрез разработване на нови
общи (задължителни) стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно
регламентиране, изготвяне на примерни собствени стандарти за административно
обслужване, актуализиране на Ръководството за разработване на Харта на клиента,
изготвяне на 5 пилотни харти на клиента и актуализиране на съдържанието на
отчетните форми за административно обслужване в ИИСДА.
Третата и четвъртата дейност акцентират върху системата за обратна връзка от
потребителите на административни услуги. Ще се изготви анализ на механизмите за
обратна връзка от потребителите и предложения за нормативни промени, ще се проведе
проучване по метода "Таен клиент", ще се актуализира Методологията за проучване и
измерване удовлетвореността на потребителите. Ще се проведат 4 пилотни обучения за
прилагане на механизмите за обратна връзка и за провеждане на проучване и измерване
на удовлетвореността на потребителите.
Дейност 5
Дейност 5. Подобряване използването на мобилни и стационарни телефони при
предоставяне на административни услуги
Описание на дейността:
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Технологичните възможности за използване на телефона при предоставяне на услуги
все повече се разширяват, но държавната администрация не ги използва ефективно.
Мобилните и стационарните телефони могат да бъдат използвани при предоставяне на
услуги както следва:
- при предоставяне на информация на потребителите на услуги
- при получаване (съобщаване) на издадения документ
- при комуникация във връзка със заявена услуга.
При изпълнение на дейност 1, поддейност 1.1.1. на проекта в резултат от проучването
на опита на Франция и Словения е изведена следната препоръка за прилагане в
България: „Популяризиране използването на телефона при предоставяне на услуги. Да
се регламентира използването на един телефон като вход за информация. При
технологична възможност при изчакване за свързване по телефона на потребителя да
се съобщава оценка за времето за изчакване (или реда в опашката). Извън работното
време се включва интерактивен гласов оператор или телефонен секретар, който следва
да дава информация най-малко за работното време и други начини за връзка с
администрацията (напр. уебсайт или електронна поща).“ В рамките на проведеното
анкетно проучване, сред служители в звената, ангажирани с предоставяне на
административно обслужване в централни и териториални администрации по същата
поддейност е установено, че телефонът не се използва целенасочено в процесите по
предоставянето на услуги и обслужването на потребителите.
Наред с това при изпълнението на дейност 4 на проекта, при проведеното проучване
по метода „таен клиент“ са констатирани многобройни проблеми, свързани с
използването на телефона при предоставянето на услуги. Най-често на обявените
телефони никой не отговаря, на различни интернет страници има обявени различни
телефони, при свързване се препраща към други служители като трябва да се набира
отново, в част от случаите служителите не са добре информирани или не са любезни и
не спазват етикет за общуване. Констатира се различна практика в установения език и
стил при комуникация по телефона.
Дейността включва следните поддейности:
Поддейност 5.1. Провеждане на наблюдение на съществуващата практика за
използване на телефона при предоставяне на административни услуги
Ще бъде проведено наблюдение на съществуващите практики за използване на
телефона като канал за предоставяне на административно обслужване. Обект на
наблюдение ще бъде използването на телефона при предоставяне на информация на
потребителите на услуги; при съобщаване за издаден документ и при комуникация
във връзка със заявена услуга в 20 централни и териториални администрации, както и
спазването на изискванията за комуникация по телефон. Целта ще бъде да се
идентифицират пропуски в дейността на администрациите и възможности за
подобряване на предоставяното обслужване на гражданите и бизнеса посредством
телефона.
Наблюдението ще включва следните примерни въпроси:
- Колко броя и какви телефони (стационарни или мобилни) се обявяват?
- Къде и как се обявяват телефоните за връзка с администрацията?
- Служители от кои звена отговарят на телефоните?
- Каква информация предоставят служителите, които отговарят на телефона и
доколко са запознати с възможни казуси?
- Има ли случаи на препращания от служителите, отговарящи за позвъняванията
към други служители, вкл. на други телефони?
- Осигурено ли е постоянно наличие на служител, който отговаря на
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-

позвъняванията?
Служителите компетентни ли са и обучени ли са?
Възможно ли е да се получи информация на обявените телефони в
извънработно време?
При позвъняване предоставя ли се информация за броя на чакащите за
разговор?
Какъв език и стил при комуникация по телефона се използва?
Възможно ли е да се комуникира по обявените телефони на чужд език/езици и
какви?
Каква комуникация се осъществява по повод вече заявена услуга - известяване
с SMS, уточняване на заявени факти, организиране на проверки и други?
Възможно ли е да се запази дата и час за явяване в звеното за административно
обслужване за заявяване на услуга и/или други дейности, свързани с
обслужване на потребителите?

Поддейност 5.2. Използване на мобилни и стационарни телефони при
предоставяне на административни услуги
Ще бъде изготвен анализ и предложения за подобряване използването на телефона в
административното обслужване. Предложенията за подобряване използването на
телефона като канал за комуникация при предоставяне на административно
обслужване основно ще акцентират върху изброените в поддейност 5.1. въпроси.
Ще се разработи Наръчник, който да подпомага служителите от администрацията при
предоставяне на информация и комуникация посредством телефон с потребителите на
административни услуги.
Начин на изпълнение
Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Поддейност 5.1. Провеждане на наблюдение на съществуващата практика за
използване на телефона при предоставяне на административно обслужване
Изпълнението ще включва етап планиране, при което ще се определи обхватът на
наблюдението (какви възможни аспекти на използването на телефона и в кои
администрации), изисквания към провеждане на наблюдението, разработване на
сценарии за провеждане на наблюдението.
С оглед да се постигне по-голяма представителност, без да се наблюдават всички
администрации, в извадката от минимум 20 наблюдавани администрации ще се
включат различни видове административни структури – министерства, държавни
агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции, областни администрации,
общински администрации и други.
На етап провеждане ще се определят изисквания към наблюдателите, към провеждане
на самото наблюдение, към аналитичния доклад и препоръките за адресиране на
идентифицираните проблеми. Ще се осъществи реално наблюдение. Наблюдението
ще се осъществи чрез прилагане на различни методи – анкетни проучвания,
интервюта, анализ на документи, таен клиент.
Поддейност 5.2. Използване на мобилни и стационарни телефони при
предоставяне на административно обслужване
Изготвеният анализ ще се базира на данните от изследването по под-дейност 5.1. При
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установена необходимост от нормативно регламентиране на някои от предложените
подобрения, ще се разработят проекти за изменение и допълнение на действащите
нормативни актове. включва
Проектите за нормативни промени ще бъдат съобразени с изискванията на закона за
нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Наръчникът следва да бъде ориентиран към практическата дейност на
администрацията, свързана с предоставяне на информация и комуникация с
потребителите на услуги, посредством телефона, като при необходимост може да бъде
и нормативно регламентиран.
Резултат
1. Проведено наблюдение в минимум 20 администрации
2. Разширен достъп до информация и възможности за комуникация при
предоставяне на административни услуги, чрез използване на мобилни и
стационарни телефони
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