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Отвосно: 3аселание на комисия

за разглеr(дане и анализираtlе lla анкети за
!довлетвореността от ад!rинистативното обслужваяе в Областна администрацияВелliко Търново.
,
,Цнес. ]0.06.20|6 г,, в изпьлнение на Заповед N9 РД 01-05-3] 29.06,20lб r. ва
Областен управптеl - Велико Търново. се Ilров€де заседа8ие на коNtисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любоvира [lопова - 3аместник областен управнтеjl

СЕКРЕТАР: Петко Грl,лев
ЧЛЕНоВЕ:

о

о
о

о

- старчrи

експерт в

АПОФУС

Силвltя ,Щиttитроsir - гjIавен еliсперт АКРРЛС
Вапентина Стайком - старши експерr АКРРЛС
Иван Иванов - експерт врьзки с общсттаеността
Илиян 1,1лиев - старши експерт АКРРДС

Jаседанието протече при с.,]едния jlHeBeH ред

l.

Рдlr.,rеrqане нд посr-ьп1-1llте апкетп в 06ластва а]ýtltlltстрачtlя ]а
перttола 04.0I.20Iб r. _ 30.06.20lб г.;

2.

Обсъlrцаrrе па pel!,.trsтrrтe от апкетата па ИrrTepBeT - стрднllцата

па О6,rастеш управпте.,t 1а

По T.l

същпl

l1eTKo ['рулев. старrпи експерт в

перrrод.

АКРРЛС, представл на вни}iанкето

на
коtlисията резултатитс от постъпилите през пьрвото шестuссечне на ]0lб г.
анкети- За този период Фаждаllи и потребители са попълнили l l анкети,

1

-Гьрново
Сьщо raKa в (Б.rастна администрация Ве.-tпко
са постъпltlll на
е.,lекtрнната лоща л ] броя 6.rаго.rартвенн писма ]il cBoeBpelleнHaTa
реаNция прll лo.Ia_,leHtt з;цвлени, l! сигка]и

Резl,tтатttте от чартиенпrе анкети с!, ра]преде.lя1 по сjlе]l|ия начин

l. I|pcl
llll

ttoc.te;Hara с.lна гоJпна в]lи]allll:lи cle в KoHlaх1 с a.l\t

пн ис Iрация

ta

JЪ- 3бр
Не-8бр.

2. Моля

-

посочете ловоjlа за Вашето посещенrе в О6,1астнs 4lмliнистрация.
бр.
Информация 2 бр.

Услуга l0

Друго -Oбр.

3. Колко време чакахте. за аа бълете о'ослуlt<ени?
[о 5 r.rинутlr- llбр.

-

-

Ме;кл1,5 и

l0чllн!-ти,Oбр.

и 20 минrти 0 бр.
Повече от 20 мtrкути 0 бр.

Меruу l0

4, Ках бихтс оценили хачсството на административното обслужване?
йлично ll бр.

-

Многолобро-Oбр_
!обр - 0 бр.
Задово,;lлтелно - 0бр.
[iезаловолително 0 бр.

5. Коя от изброеннте адмкнистративнl| }rлугя Ви беше пр.лоставена

от

а,:министрачкята?
- J,lз:аване на }достоверенrtя, че ишоты не е актуsан liaтo дърiкааен. ]:t
снаб.lяване с потариil,lни актове по обстояIе,,Iств€на прверха 7 бр.
- llз:аване паTits€рени копия от догоsорrt, заповеди и .1руги доr} rte}lтll от
интерес на граждаЕите и фирмите от архив.*Щържавна собственост"

6,

,l бр.
Издаване на ахт за дърхавна собственост 0бр.
1,1зп.rацане на обезщетения на правоиýtащи лlлца във връзка с прведена
отч! i(дите.,tна прцедl,ра по pc,la на 3акона з!l дьрr(авната собственост - 0
бр,
l бр.
Лрl
От подадените l I анкетriи карти една с с два отговора.

ги

L паrват

л1,1

се законовиlе срокове }а lааьршsаце на а,lминистратианаlа

1с.l1га')

- Ла ll бр,
- lle 0 бр.
]

7. Ках оценявате отпошевието на слр|сfт€ляте
предостsвrне lla l.tcKaнaTa от вас услуга1
(може ла се посочl! повече ог един отговор}
Любезни и отзивчиви - llбр.
Коlrпетснтни 8 бр.
Неуsахитехни 0 бр.
Груби и неувахilrтелfiи 0 бр.

-

-

в адмлнистiщкrта

прх

фуго -0бр.

(}г по:аденttте

ll

анкетЕи KapTtt иrtа 8 бр. постъпllлн с двir отговора

8- Инфорлrиран ли ст. Ьт слухirlтелllте на Областна администрация Велико

Тьрново (интернет страничата ни) за вс1.1чко, от което имахте H)DiФa| за да
получите исканата от Вас адлtинисцативна ус.пуга?

- !а- llбр.
- Не 0 бр.
- Не rrоrа да преценя 0 бр.

9. При получаван€ на iцминистатиsната услуга бнлr ли сге

свидете,,l на
кор!,пциоfiни прояви от страна на слухlител/-и в адлtинистрачията?

- Ла-0бр.
- Не ll бр.
- Не мога да преченя

-

0 бр.

l0, О.1обрявате jIlt лре-f,оставянето на аJ\lпнистративнtt yc]r! гll по

e_leK-тpoHelJ

път1'

- Да
- Не

l0 бр,
0бр,
Не rtога.lа преtlеня

-

-l

бр,

l. Как прелпочитате,rа се шнфрrtшрате

ll]lминистрдшrга по
(Mo]lie да се посоч!l повече от еднн

l

-

за дейността lla

предостааяните от ltея },спу"гll ?
отговор)
Чрз инфрмачпонни матерrали (6рошури
Чрез интернет - 7 бр.
Чрз мелни - 3 бр.
По те.лефн - 5 бр.
По лруг начнн - 0 бр.

и

лвстовки

)

б бр.

jlBat|a о1 анке,tираните не са посочили отговор
l

]. Кои от избренriте локазате.rtr бихте ки прпоръчапи :а по:обриrr?

-

(\toжe.fa се посочи повече от e.IшH отгоаор}
Нямам препоръки - 9 бр.
BpelreTo. необхо,тпмо за поlучаване на услуrата

,0

бр.

Брой на контактнте сьс сJlухiите,,lите от Обласtна администрация
Велико Търново. небходими Ви ]а по,т1^lаване на услугата - 0 бр.

ивосr на с,rlкителите - 0 бр.
Методите за свързване с нас. за да пол)чите уc;Iупlта - 0 бр.
Точна п пыtrа ншформацlrя ,iа админliстатttвнuте усл},ги - 0 бр.
Всж.T

,Г]рlги
Беl

trTt

0 бр-

oKlp

2 бр

Ilo отношение рзr,rтат}rте от xapтlleнllтe aHxeтll. коllисията няttа lабе.rе;ккл

Пот.2
Огносно анкетата. пlблиh?ваяа на интернет - страницата на Областен
}правtlтел, коllисията анаlrfJира поlученнте резуjlтаTн в становйще къIt
Протоко.;rа.

Нераr:елвr част от пастояцt|я npoтoкoJl са:
l/ ста8овицrе
2/ Гlопьлнени анкетни карти - ll броя
3/ Разпсчатки на e.,r. ппсtча 3 броя
41 Разпечатка lrа интернет аllкетата l странича

Прелседател на компсtlята:
Jlюбоtrира l Iопова - Заrrестник об;tастен }правите;I
Членове;
Петttо Гр1.1ев - старши експерт в

АПОФУС

Си-rвия ,I|имитрова - г_rавен експерт АКРР/[С

BMeHTltHa Стайкова

-

Илиев

п_...._.

t7,

старшк ехсперт

ДКРР!С

,

п.

старши експерт АКРР.ЩС

Иван Иванов - експерт врьзхи с обществеността
',Ltrияв

п

п

"","",r",

п.

.{

рЕп! Б-пllкА Бъ.,tt лрl|я
()Б.лАстt]н упрАвитЕ.п нА оБ-цдст вЕ.цико търново
.\ъ 0A0.1 _ 52]9
30.06.20lб г,

ф

до
проФ. д.ик.н. пЕнчо пЕнчЕв
оБлАстЕн упрлвитЕл н.{
ОБЛАСТ ВЕ,ПИКО ТЪРНОВО

СТЛНОВИЩЕ
от

Ч:rеrrовете rra Коrrшсrrята ]а рs]r.rе2ЁIаве а rtlа.llt]ltрапе ша аtrкети fа
!,.1о&T етворешостта от ддillll|l|стрaтпвrrото обс.пуrкваве
в 0б.rастпа lдмrlппстралпя - Ве:rпко Търпово. шазrrачеrrа със
]апове: .]Y: Рд 0l{5-зз / 29.06.20tб г. на об.rастсfi упрsвштел - Be-rxKo тър$оsо

}

ltлriАЕмll

IIроФ. llЕнчl]lt.

Във връзка с проведеното ]ace.:lafttle на ]0 юнп 20lб г. па Коrlисията за
разг.lехilанс и аtlаlrlfиране на aHKeTl{ ]а чдовлетаореността от адмllнистативното
обс:ухване в 0бластна адIlинистрация Велttко Търново. Ви инфорrпtраrtе
с:,lелното;

lIри прег.rеrа на aKKeTHtlTe KapTrr и онлайн анкетата се установи, че всичхl.|
анкетирани са },довлетворени от начина на обслужване в адмиrtистацrtята,

llора:я все още незавършена рековстукutrя на llнTepнel страllицата на
(X:racTHa 4]lr}lниcryalltl' Be.rttKo Търново на този етап в онлаilп анкетата не е
lобавено поле за ход (с анти-спам изображение) пртив спам.
ll pe-rce-taTer rlа комисшяте
"lюбоrtира
ýD,,,д,,,,,\,,г..",.

tlопова
4

:

-

Заrtесtник об.lастен

//..4\a,\i.l.

r1.1 ,.,

r

ttpaBпTe.r _

ч,lI_tл.,,,,J,

l,,"

r,7,

0'_.

,,,,.,,,

ýiitli,,,tn,.r

Ч. tetto ве:

п

Петко Грулев - старши ехсперт в АПОФУС

п

('плвия .I|иrrитрва - г.,rавен експерт АКРРД,С
BaneHTrrHa

Стайком

п

старши eKcrrepT АКРР/|С

п,

[4rнян Илисв - старшtt ехсперт АКРРЛС

п

Иван },lBaHoB - екслерт връзкш с общественосrта

'olx]

ВеrБо Тървlяо.
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