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Jаседапие на к()миспя за разглеrf,-дане и aнzL,ltl,]иpaнe на анкети за
)до&lетвореността от администрат}tвното обсл)r(мне в Областна ад!tинистацияВелико Търtlово.
Диес, 26.06,20l5 г.. в изпълне ие яа Заповед Nч РД 01-05-1З] / l8.|2.2014 г,
на Областен },правптел - Велико Търново, се проведе заседание на комиси,l в

ПРЕДСЕ]lД]'ЕJl: Любомира Попова - Ъместник областен управител

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНоВЕ:

Петко Гр}дев - старцlи експерт в АПОФУС

. Анелfiя Недева старши експерт АКРР.ЩС

.
.
.

Валентина стайкова - старши експерт Акррдс
експерт връзки с йществеността
иван
l4rlиян'lваHoB
илиев старши ехсперт АкРРДс

Заседанието пртече пptl следния дневен ред

j

l.

Раrrлсжлане па постъпяJtlте авкети в Об.,|астrli
псршо,rа 0!.01.20l5 - 2б.06.20l5 г.

rдм ratстрачхя ]l

2.

Обсъ,airrrlе яа реlултатяте от апrtетата ба Интервет- стрдllицaта на
Об-lrсrеш управfiтел 1а съшпя перяо]l.

по T.l
Петко Грулев. старши експерт в АКРРДС, представrl на вниманието на
комисиrта резултатяте от постъпилпlе през пьрвото шестмесечие на 20l5 г.
анкети, За този период граждани и потребители са попълнили t5 а'lкетп,
Резултатиr,е се разпределят по следния начин
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l. През последяата една годияа влизilJlи ли сте в (оЕmкт с адмиfiиФрациrта
ни?

-

- 4 6p.
Не- l0 бр.

]Ia

Бсз mговор

-l

бр.

2, Моля посочете повода

-

Усrryга

-

за Вашето посещеняе в Областна

адмr liстраци,

14 бр.

Ивформачия - 2 бр.

Друm -06р

3. Колко време чакахте, за да бъдете обсл}rкеви?

-

До 5 минути - 14 бр.
Меr(д/ 5 и l0 мивyIи

Меlкд/ l0

и 20

-l

миврп
-

Повече от 20 мияути

бр.
- 0 бр.
0 бр.

Безотговор-O6р,
4. Как бихте оцевнли качеството Еа адмпцисгративното
Огличво - 14 бр.

-

обслухване?

Мвоюдобро-Oбр.
Добро - l бр.

Задоволггеляо - 0 бр.
Незадоволителпо - 0 бр.

Безотговор-O6р.
5. Коя от язбро€вите
адми нистрацяята?

адмивистративяи услуги

Вп беше предостав€ва от

-

Издамне на удосrоверения, че имотьт не е акгувал като държавен, за
снабдяване с нотариални актове по обстоятелствева проверка - 7 бр.
- Издаване ва заверени копия от доповорп! зatповеди и дrуп,l докумевти ог
иятерес яа граlкдашит€ и фирмит€ от архив -Цържавяа сбсгвеност"

-

-

-36р.

Издаваяе яа акт за дърrкавна собственост 06р.
Изплаtцане ва еднократп обезщеIевия tia репресирапи лица пли техните
васледвици - 0 бр.
Друm - l бр,

Безот.овор-4бр,
6. Спазsат ли

Qе законовите сроков€

за завърIrtваRе lla администраtивввта

услуга?

_ lh-

5ОО!

14 бр.

Нс-Oбр,

R4йа

Търнdо.

'Цёr ър"М2,п.k,l13,пф,чфцс062/600161,839,huрlя\у.l,sоlllайеhl.Ьа

Безотговор,lбр.
7. Как оценявате отflошеfiието на сл)lrсt{телите
предоставrне на искФlата от вас услуm?

-

-

_

в

адrинистрацrята при

(може да се посочи повече от едшl отmвор)
и отlивчпви - l5 бр.
КомпЕгентfiи - 9 бр.
Неуважrтелни - 0 бр.
Груби и веуЕаrкrгелни-0 бр.
Д,уго - 0 бр.
JIro6€rJHH

Ог подадсните

15 анкЕтни I(арrи има 9 бр. посlъпвлп с два отговора и
Еяма без отговор.

8. Ияформиран ли сте от сл)Dкllтелйте на Облаgгна администрация Велико

-

Търново (иятернет стмицата ни) за всичко, от което има)сте н)Dкда, за да
пол)лlите исканата от вас административна услуm?

Да- l5 бр.
Не-Oбр.

Не мога да прецевя
Без

отговор

-

0 бр.

0 бр

9. При лолуrамне на администативната усл),r-а били ли сте свидетел на
корупционни пряви от cтp:tвa на слух(птел/-и в адмицrстрsцията?

-

да-Oбр.
Не- 15 бр.

Не моm да преценя

-

0 бр.

Безотговор-Oбр
l0.Олобрrватс ля прлосгавяrrето на адчицпФратЕвпи усrryги по електрнен
лът?,
Дв- 12 бр.

-

Нс-Oф.

Не мога да прцсяя - 3 бр.

l l. Как предпочитате да се йвформкраlЕ за дейяостта на администрацията по
предосlавявите от вея услуги ? (може да се посочи повече от едrш отговор)
- Чрез информациояни материали (6роч.rури и листовки) 8 бр.
- Чрез ввтернет - l2 бр.
_ Чрз медии - б бр.
- По телефн - 5 бр.
- По друг начин - 0 бр.
50О0

B.,uxo Търrф.
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Ценпър"

М 2 п.F

14J,

йа.

u

фйс

0621600 461, 8З9,

hпрJlrw

9l,

gоvmйепl,Ь!

Беl отговор 0 бр

l], Kotl

,
-

-

от х]6рените оока?атепи бихте ни препоръча,lи да.подобрltм?

(ýto)i.e дд се посочи повече or едшн отговор)

Нrмам лрелоръки

- ll

бр.

ВlремеIо. необходипtо !а получамне на

услугата 2 бр.
Броit на контактите със слукителите от Фластва администрация
Вепи{о Гърноsо. необходшмп Ви за по]rучамне на ycrryвTa - 0 бр.
Rежлtlвост на слуiliителите 0 бр_
Методите за свързвilне с tiac, за да поjry-чите услугата 0 бр.
Точна и пълна инфрмация за административнrrте усл)гй - 0 бр.

- Друпl
Без

0 бр.

отговор

r1o отпошенпе

2

бр

реr)лтаlпте от хартпенпте aHKeTll. колlисията няIrа ]абепежки

пот.2

(}rвосно atlKeтaTa, публнкувана на }rнтернет

-

станпцата на СБластен

управйтел - коNlllсиiтi] не анаJlлlзира попучевltте рез}цтати порадл1 fiеизпълfiение на
взетllте решевия. касаещи анкетата. в Стаfiовище N9 oA04-1,[758 / ]0.1].]0l4 г..

[|r:pa},le.ltla

часl oI нпсtояlцllя |tpoloKo.] са:

l/ cтaнoвtlщe с N! оА04 - 6624 i2б.06.2015г

]/ Попыltенtl
П редссдотеJl

ашкетвlr

карти l5

бр,

яa ýомfiс|llтai

Любомира Попова - Заместник oбластен управител=.F

члеtове:

Петхо I-рудев - старшя експерт в АЛОФУС
Анелия Недева - старши ехсперт АКРРДС
Валентина Стайкова

- старши експерт

в

АКРРДС

/

Ивsн Иванов експерт врьзtiи с обществеността

llпиrн Илиев - старши експерт АКРР.ЦС
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БЪЛГАРИЯ
РЕПУБЛИКА
ОБЛАСТЕН УПРЛВИТЕЛ НЛ ОБЛДСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Jl! ол04 _ 6624
26.06.20t5 г.

до

проФ. д.ик.н. пЕнчо пЕнчЕв
ОБ.ПЛСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБ.ПЛСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СТЛНОВИЩЕ
от

ЧлеIlовете Еа Комис rта !а разглеждаfiе и апа_,Iпзпра е па апкетй за
удовлетвореносттд от ддvпнястрrтивното обслужвяне
в Облдстпа адмпнистрацfi' - Веляко Търново, паtпачена със
Здповед ЛЪ РД 01-05-132 / 18.12.2014 г. нr Областеп управител - Велико

Търхово

увлжлЕми проФ. пЕнчЕв,
Във връзка с проведеното заседавие на 26 юни 2015 г. на Комисията за

разглеждане и анализиране ва анкети за удовлЕтвореността от административното
обслужяане в Областна адмицистация Велико Търново, Ви информираме
следпото:

при прегледа на анкетвtfте карти се устацови, че всичк!,l анкетирани са

удометвореня от начина на обслужване в администрацията.
порали

забавяне

реконсT рукцtlята

на

интернет

станицата

на областна

админис,трация Велико Търяово Еа този етап онлайн ан(етата не е обновена В
тази връзка Комйсията взе решеяrе да не разглежда текуците резултати от вея и
се придьржа lGM взетите решения, посочени в Ставовище N9 oAM-l4758 /
з0,12,20l4 г.. именно:

В

бъдеще резулмтите

от иЕтЕ)вет мкетата да не се вимат

гласуващI{те;

5000

BewRj Тьрrово п1. "lkнйър" М

2. п х, 44З,

iel, u фа,.

ф2]аЮ 4а,8З9, hnp!/уф.-,yl воw,пел|.Ь8

от

Къ! llнlepнeT

aHKeTaIa да бъде ]обавенtr по-lе
изобраr(енilе) против спаt!!;

за Kof (с анти-сllаirl

зануляването на ивтернет анкетата ]:la става не по-късно
начапото lla всяка кfuIендарна годиrtа.

Пре.lседате.,r ва к.омлсията:

п.

-iIюбомира Попова - Заместник областев управителЧ.пенове:
Петко Грудев

_

старши експерт в

АПОФУС

.,,-

Ане],]и, Недева - старши експерт

ДКРРДС
BaleBlltlla Сгаliкова старши експерг в АКРllё
lIлхян l1lиев старши ехслер1 ДКРРДС

llBaH

иванов
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сNсперт връ]ки с обцествеността
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