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ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Обект на изследването е предоставянето на 
административни услуги на принципа „епизоди от живота“ 
и „епизоди от бизнеса“. 

 Предмет на изследването е предоставянето на 
административни услуги от типа „епизоди от живота“ и 
„бизнес събития“. 

 Целта на изследването е да опише две комплексни 
административни услуги тип „епизоди от живота“ и „бизнес 
събития“ и да предложи области за подобрение на 
организацията по предоставянето им като епизоди или 
бизнес събития. 
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МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Картография на процесите за услуги тип „епизоди от 
живота“ и „бизнес събития“ (Customer Journey Mapping) 

 Методът е непознат за нашата администрация.  

 Служи да представи епизодите от живота като набор от 
последователни стъпки.  

 Методът е полезен инструмент за описване на опита на 
потребителя в поредица от индивидуални услуги, техните 
мисловни процеси и реакции.  

 Използват се три техники като в изследването е приложена 
техниката „В обувките на потребителя“:  
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ЕПИЗОДИ ОТ ЖИВОТА 

 „епизоди от живота“/ „епизоди от бизнеса“ са „обичайни, важни моменти или 
етапи от живота на физическите лица или свързани със създаването и 
дейността на юридически лица, които изискват взаимодействие с повече от 
един административен орган или организации, предоставящи обществени 
услуги“  

 „епизодите от живота“ следва да разглеждат като вид комплексни 
административни услуги, като по отношение на тях важат всички разпоредби и 
изисквания, свързани с КАО, като се уредят единствено специфичните 
характеристики изисквания спрямо тях. предложението е в 
административнопроцесуалния кодекс да се въведе и изричен текст, който да 
регламентира начина, по който тези услуги да се предоставят само като 
комплексни.  
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УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 „Ремонт на къща – недвижим паметник 
на културата“ 

„Откриване на самостоятелно 
заведение за хранене и развлечения“ 



РЕМОНТ НА КЪЩА - ОБОБЩЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ 
АСПЕКТИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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ВЕЛЯНОВАТА КЪЩА 
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ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 
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ОТКРИВАНЕ НА РЕСТОРАНТ - ОБОБЩЕНИЕ НА 
КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ЗАПОТРЕБИТЕЛЯ 
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ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 
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Епизод 
Откриване на 
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заведение за 

хранене

Събиране на 
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фирма

Агенция по 
вписванията

Сключване на 
договор за 

наем на 
помещение

Нотариус

Ремонт на 
помещение

Строителна 
фирма

Платена 
такса

Заплащане 
на услугата

Сключване на 
договори с 
доставчици

Части фирми
Сключени 
договори

Сключване на 
трудови 

договори

Звено 
човешки 
ресурси

Откриване на 
 заведението

Избор на фирма 
за трудова 
медицина

Подготовка и 
регистрация по 

Закона за 
храните

Прехвърляне на 
партиди за ВиК и 

електричество

Категоризиране 
на заведеинето

Регистрация на 
удължено 

работно време

Декларации по 
ЗТР и ТЗ

Решение на 
общото 

събрание

Дружествен 
договор

Спесимен
Бележка за 

внесен капитал

Платена такса

Данъчна 
оценка

Скица

Свидетелство 
за съдимост

МедицинскоДиплома

Частна фирма

БАБХ

ВиК, ЧЕЗ

Общината

Общината
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