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Относно: Заседание на ко]!{исия за разглежлане и ан€шlизиране
за удовлетвореносl"та от административното обслужване в
администрация- Велико Търново.

на анкети
Областна

[нес, 28.06.2018 г., в изпълнение на Заповед Nэ Р.Щ-0l -05_9712 |.l2.20l7 r.
на Областен управител - Велико Търново, се проведе заседание на комисия в
състав:

I1РЕ{СЕЩАТЕЛ: Ивета Кабакчиева - Заместник областен управител
СЕКРЕТАР: Петко Грудев - старши експерт в АЛОФУС

ЧЛЕНоВЕ:

о
о
о
о

Силвия Димитрова - главен експерт в АКРР,ЩС
Иван Иванов експерт връзки с обществеността
Валентина Стайкова старши експерт в Акрр,щс
Илиян Илиев старши експерт в АкРРДС

По време на заседанието г-н Петко Грудев, старши експерт в

АI]ОФУС, представи на вниманието на комисIuIта резултатите

от
постъпилите през първото шестмесечие на 20t8 г. анкети. За този период
граждани и потребители са попълнили 24 анкети.
Резултатите от хартиените анкети се разпределят по следниJ{ начин:

1. Как бпхте оцеllплп кач€ството на админпстратrrвното обслуrквапе?

-

Отлично - 23 бр.
Много добро - 1 бр.

!обро - 0 бр,
Задоволително 0 бр.
Незадоволително - 0 бр.
Без отговор - 0 бр.
l

2. Бяха лш спазенп законовпте срокове за извършваIlе на
административната услуга?

- - 23 бр.
- Не 0бр.
.Ща

Елин

o-1

aHKer ираните не е посочил oT1,oвop

Как оценявате отношение,го на служителите?
- ,Цюбезно и компетентно 24 бр.

3.

-

Неуважително и

грубо

0 бр.

4. Имате ли препоръки кьм Областна

адмянистрация

Ве;rико

Търново?

-

He-2l
Ща

бр.
2 бр.

Като препоръка двама от анкетираните граждани са посочили следното:
1. ,Ща се обучат служителите от общинска администрация на
професионално, компетентно и вежливо обслужване;
2. ,Ща се поставят указателни табели в района.
Така направените препоръки към административното обслужване в Областна
администрация - Велико Търново бяха подробно разгледани и анализирани, въз
основа на което комисията счита:

tlo
с:lу сumеqаmе оm обulанскtt
ttdllt цн uсmоо цuя на пооdесаоп ацно, компеmенmно ц BeJrLluBo обс;tуэквоне
Така направената препоръка не е в комлетентността нито на комисия, нито
на Областна администрация - В. Търново, поради което настояцата комисия не
може да взема становище.

По m.] оmносно обучовоlrc

u в Daaollo
по m. 2 оtпносно посmавянеrпо на укозаmе,illlц
От така направената в анкетата препоръка не става ясно какви Tollнo

указателни табели е имало предвид анкетираното лице. Предмет на дейност на
настоящата комисия е административното обслужване в Областна
администрация В. Търново. Предвид на това приема, че става въпрос за
указателни табели, съдържащи информация относно предоставяните от
Областна администрация административни услуги. Настоящата комисия счита,
че разположените на територията на сградата информационни табла точно и
ясно указват на всеки един ползвател на административни услуги, както мястото
където те се заJIвяват, така и информация за самата административна услуга.

Съrцо така г-н Петко Грудев представи на вниманието rta комисията и
благодарствено писмо, изпратено от доц. д-р Пламен Иорданов по отношение
на своевременната реакция и изразеното становище от страна на служители в
Областна администрация Велико Търново.

На следващо място г-н Петко Грулев разясни на комисията, че анкетата за
административното обслl,жване фигурираща на интернет страницата на ОА В.
Търново не е актуална, поради което на нея къllt момента не се гласува. Като
причина за това бе изтъкнат фактът, че къl!1 NroMeHTa интернет страницата се
реконструира, както и че на свои предходни заседания настоящата комисия в
взела решение ),еднаквяването на двете аtlкети да бъде извършенt,t след
Ilриключване на тази реконстр),кция.
Слел проведени обсъждания във връзка с продължаващото Ilо-дъJlго о,I
очакваното обновление на сайта на ОА, комисията взе решение при нirличие на
техническа възможност онлайн анкетата за административно обслl,жване да бъде
акгуализирана и да съответства на тази на хартиен носител.
Неразде.,rша част от настоящпя протоко.rr са:

l/ Становице
2/ Попълнепи анкетни карти - 24 броя
3/ Блаmдарствено писмо - копие

Председател на комнсията:
Ивета Кабакчиева - Заместник областен управител

п

Членове:
Петко Грулев - старши експерт в АПОФУС
Силвия .Щимитрова - главен експерт в

АКРР[С

Иван Иванов - експерт връзки с обществеността
Валентина Сrайкова - старши експерт в АКРР,.ЩС

Илиян Илиев - старши експерт в АКРР.ЩС
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Члеповете на Комиспята за ра]глеждаtiе и аналиtпрдне пл aцKeтtl !д }цов.тtетвореllостта
от ддмивистрдтпвпото обсrужваве в 0б.пастка адмпппстрация Ве.rrико Търново,
пдtЕачеЕа сьс Заповед. i РД_01-05-9721.12.2О17 I.
на Областеп управптел па област Велпко Тървово

увАжАЕNtА llроФ, поповА,
Във връзка с провслено заседiulие lla 28.06.2018 L Еа Комисията за разIлежJане и
аLlfulизираfiе liа анкеIи за \ловпетвореносr-га от адмивистрат}lвЕото обслужваIlе в ОбластЕа
алýlиЕистрация Ве"lико Търпово. Ви инфор[lираIfе следllото:
[1ри преглела на мкетяите картп се 1rтФlови. че всички анке,гирани са },ловлетвореяи
от пачипа на обслужване на адмивистрацlrята.

На о лайl{ afiKelaтa не е осъщесlвено глас},ваIlе. [lорали все още

яезавършена
рекопструкция lla интернет страницата fiа ОбластЕа адмпнистрация Велико Търново на този
етап оIljIайIt aIiKeTaTa и анкетата lla хартиен Еосuтел Ее са уедЕаквепи и съulO така в онлайп
анкетаlа пе е лобавено попе за код (с анти_спам пзображение) против спапt,
След проведени обсъr(лаЕия във връзка с продължаващото по-дь-qго от очакваното
обпоыtение на сайта на ОА. коrtисията взе реше tlие llDll на"Iичпе на тех
въ]illоriяост
онлаriя аякеt,аlа }а адiлltlнttстDа,I,rsпо обс.IYжванс Ja бьJе акт\ a.rrllrllralia п ]rt
сьотвстс,гва lta,tllrr яir xaDтtlcн lloctt,l,eJ.

Предсе_lате.r на коttпсltя'rа:
Ивета Кабакчиева за!Iестникобластец}тtравите-tt

Члепове:
п
Петко Грулев - старши експерт в АПОФУС ..
Силвия flrtмитрова - главеп експерт в АКРР,ЩС .
п.
Иван ИваЕов - експерт връзки с обцествеtlосlта
,') Илиян [,Lпиев - старшп експерт в АКРРДС ...
П
Валентина Стайкова - старlпи експерт в АКРР/(С
п
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