оБлАстЕн
"\'9

рЕп} Б-lllкл
Бъ,1 гдрпя
упрАвитЕл
нА оБ"[.{ст вЕ-IIико търново

оА0{ - 5l20/

.l|,

30.06,20l7 г.

R

I\.\ \:,

протокол

J\ъ 17
Относно: Заседание на коllисия за разгле)iдане и анаJlизиране на анкети за
удовлетвореността от административното обсlц,тtване в Областна администрацияВелико Търново.

Днес, З0,06.20l7 г., в изпь,lневие на Запов€д N9 Рд-01_05_47101.06.20l7 г. на
Областен у правител - Ве.rико Тьрново. се проведе заседавие на коi\{исия в състав:

IIРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева - Заместник областен управител

СЕКРЕТАР: Петко Грудев - старши експерт
ЧЛЕНоВЕ:

в

АПОФУС

о

Силвня Димитром - глааен експерт АКРР!С
о Елеяа Янева - старши експерт Акррдс
о Вментина Стайкова - старши експерт
о Илиян Илиев - старши експерт АКРР!С
Заседанието протече при следния дневен ред

l.

Рдзглеlсдане на постъпилrrте днкетп в Облдстна адмшпистрацпя ]а
първото шестмесечие па 20l7 г.;

2.

Обсъждане па резултатнте от днкетата ша Интернет - стравпцата
на Областеп управпт€л за същп, период.
По T.l
Петко Грудев, старши експерт в АКРРДС, представи на вниманието на
комисията резуrтатите от постъпилите през първото шестмесечие на 20l7 г,
аякети. За този период грФкдани и потребители са попълнили l2 анкети.
Резултатпте от хартиеtlите анкети се разпределят по следния начин

l.

[Iрез пос-rе,lната е-lна го-fлlна в-!llзаqи ,l}l сте в хонтахт с а.]!|tlнистрацrlята
ни?
lla - _i бр.

-

Не-9бр,

2. Моля

-

посочете повода за Вашето посещение в Областна адмlлнистация.
Услу,га - 12 бр,
Информачия l бр.

Друго -0бр.
Оr подадените l2 анкетки карти една

ес

дм отгок)ра.

З, Колко време чакахте, за да бъдете обс,цтсени?
.Ц,о 5 минри l2 бр.
Межлу 5 и l0минути-Oбр.
Между l0 и 20 минри 0 бр.
Повече от 20 минlти - 0 бр.

-

4. Как бпхте оценили качествOто на административuото обслужване?
Оглично - l2 бр.

-

Многолобр-Oбр.
.Щобро - 0 бр.

Задоволителво 0 бр.
Незадоволително 0 бр.

5. Коя от изброените административяи услуги Ви беше предоставена от
алм

-

-

-

и н истрачията?
Издаване ца удостоверения. че имотът не е акryваrr като държавен, за
снабдяване с нотариални актове по обстоятелствена проверка - 9 бр.
Издавапе на заверенН коплtя от договорИ, заповедИ lr ДРУГИ ДОк}"МеНТИ ОТ
интерес на гражданите и фирмите от архив ,,,I|ържавна собственсrст"

-3бр.

Издаване на акт за държавна собственост - 0 бр.
Изплащане на обезщетення на правоимащи лица вьв връзка с проведена
отчуждителна проuелура по рла на Закона за дърr(авната собственост - 0
бр.

{руги-Oбр.

6. Спазват лл се законовите срокове за завьршване на адмияистративtlата

-

1,слl га?

Да- l0

_ Не

бр.

06р.

Безотговор-26р.
7. Как оценямте отношеrtието на сл),ж!tте;lите в администациT та при
цредоставяriе на исканата от мс услуга?
(може да се посочи повече от едшн отговор)
Любезни и отзивчиви - l2 бр.

]

Компетентни 8 бр.
Неумrсителни 0 бр.
Груби и неуважителнн 0бр
!руго - 0 бр.
Ог подадените l2 анкетни карти - 8 бр. са постъпили с двil отговора.

8. Информиран ли сте от слухителите на Областна администрачия Велико
Търново (интернет станпцата ни)]а всичко, от което имахте нужда,
пол},чите исканата от Вас административна услуга?
l2 бр.

з:r

да

9. При полlr.lаване ва адмивистративната услуга бяли лк сте свпдетел

на

- !а- Не 06р.
- Не мога ла преценя - 0 бр.

-

корупционни прояви от страка на служптел/-и
.Ща-Oбр.
Не- 12бр.
Не мога ла прцен, - 0 бр.

в

адмtlнистрsцията?

l0. Олобрявате ли предоставянето на аJIминпстативни услуги по елекгронен
пьт?
.Ща- 8 бр

-

Не-Oбр.

Не мога ла прченя

-

4 бр.

l l. Как прдпочитате да се информrрате за дейноgтта на администрацията по
предоставяните от нея услуги ? (може да се посочи повече от един
отговор)
Чрз ннфрмационни материали (броu5rри п лисювки) - 2 бр.

-

Чрзпнтернет-7бр.
Чрз мелии - 0 бр.
По телефн - 3 бр.
По лруг начин - 0 бр.

l2. Кои от избрените показатели бихте ни пр€поръчали

-

да полобрим?
(може да се посочя повече от един отговор)
}Iямам прпоръки - 8 бр.
Врмеm, необходимо за полl^tававе на услугата 3 бр.

- Брой на контактите сьс служителите от Областна администрация Велико Тървово, необходими Ви за получаване на услугата - 0 бр.

-

-

Вехlливост на служителите - 0 бр.
Методите за свързsане с нас, за да поJt)лите услугата - 0 бр.
Точна и пълка информачия за администативните услуги - 0 бр.
.Щруги-O6р.
Без

отговор l

бр.
]

По отношснlrе рз!лтатите от \артиеките анкети. комиснята няма забелеххи

Пот.2

Огносно анкетата. пlбликl,вана на ннтернет - стiшицата на Областен
},прааител, ко}ltlсията анализира получените ре,}ултатll в становище к-ьм
Протокола.

Нервlделltа част от настоflщпя протоко;l са:
l/ Становище
2/ Попълнени анкетни карти, l2 броя
3/ Разпечатка на интернет анкетата - l странича

Прдседетел па комхспrта:
Ивета Кабакчиева - Заместник областен управител

/)_

Члекове:
Петко Грулев - старшк експерт в

АПОФУС

г)

Силвия ,Щ,имитрова - главен експерт АКРРДС

п,

Елена Янева - старши експерт АКРР,ЩС

п.

Валентина Стайковir
Илиян Илиев

п.

- старши експерт АКРРДС

- старши експерт АКРР,ЩС

п.
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{7/01.06.20l7 .. Еа Облдстев yпp.BrrтeJr - Веляко Тървово

}'B_{')bAEllA пРоФ.

Въs

връзt<а

попоВА.

с прведеtrо

засе.lание lta ]0.06.2017

г. на Ком сlrята за разrпеж:tане

и

аяа1пзирме на iшкети зzl !,дометворевостта от ад}tивtстативното обслliaсваяе в Областна
аJуuнистрацпя Велвко Търново. Вя ипформпраме след!lото:

При прегледа ва аякетните карти се установи, че всички аякeпФдни са удовлетвореян
от начива ва (бслу-дваяе tta админ страцията. С цел уrеснrвaше Iраr(даци,те при попь'lваltе на
анкетата Комисията взе Ёшение съпlата да бъiе актуализираllа.

lla оялайя анкетата не е осъществено яово гласуваяе, [lорадя

в,се

оце

незавършена

рекоястр}кция яа интернет cTpаHиIlaTa на сБластна аlмrrrистрация ве-]fiко търново на този
етап в ан]аЙв анкетата не е дбавено по.,]е з:r Ko,f (с аяти-спа\l и]обрФкенпе) IIротив сп&\i,

прaдсaдrтм вa комriсЕгтa:
llвgта Кабамвем - заместпик бjIастеп упра8птел

l?-

Ч.Iеповс:
о
llеrко Грудев - старши ехсперт АПОФУС ...,
|l, ..
Си.Iвия Ляvитром г:lавен експерI АКРРДС
ПЕ]ена Янем старшиексперАКРРДС .,..-,
Г? .
И,,rяян }Ьиев - старши еtспiрт
BL]еHTBHa Стайкова - старши експерт АКРРД(, ,П-r.-.-

АКРР.ЩС
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