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9!ц9ýggi Заседание на комисrtrl за разглеходlе и анiци]иране на анкети за

удовлеавореностm от админястативвото обслужване в Областна адidинистрацяя-

Велико Търново.

Днес, lб,l2.2015 г., в lttпьJlяение на Заповед J{g Рд 01-05-1з2 / 18,12,2014 г.

на областен управител - Велико Търново, се проведе заседаяие на комисня в

IIРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Попова - Заместник областеtr управител
СЕКРЕТАР: Петко Грудев - старшй експерт в АПОФУС
члЕноВЕ:

. силвия димtiтова - главен експерт жррдс

. Анелия недева - сmрши експерт АкРРДс

. иван имяов - експерr, връзки с общественостга

. илияп илfiев - старши експерт АкРРДс

l. Рalглеr(лане яа постъпплr|те оltкетп в Облaспra адмппястрацпя за

перlrолr 27.0,б.2015 - 16.12.2015 г-

2. Обсъждапе ва резултатпт€ от r KeTllTa lar Интсрmсг, сaрЕtrцата па
Облrстеtl упрsвгrел за сьlцtя перпод.

по T.t
Петко Грулев, сmрши експерт в АКРРДС, представи на вниманйето ва

комисиятб резултатите от постъпилите през второто шестмесечие яа 2015 г.

анкети. За този период граждани и потребители са попълнили l5 анкети.

'000 
В4йо Търrфо, м'Це,пър"М2,п.L4lЗ.п4,чфцс062/6004а,8]9,h|р.//w,i.gоwйdtЬg

Заседавието протече при следнвя дневен ред :



РgзуJrгатrfi€ с€ разпр€д€ллг по следЁия ltачlц:

l. ПреJ последrага еДrд гоJlипа в.пrriали ли ст€ Е Korrтarт с адмиfirflрФцraята
нп?
- д- зф.
- Не- 12 бр.

2. Моля посочете повода за ВашЕто посеlцение в Областяа а.]шинистрация- Услуrа - l3 бр.
- Ивфрмация -З бр.
- Друго -0бр

3. Колко време чакахте, за да бъдете обслужеви?
- До 5 мин}ти - 14 бр.
- Между 5 и l0 миryти 0 бр.
- МФrцу l0 и 20 минути 0бр.
- Повече от 20 миЕуIй - l бр.

4. Кдк бихте оцеЕилr качесtвоm ка административвоm обсджмне?
- О.лично , 14 бр.
- Много добро - l бр.- Добр - 0 бр.- Зддоrолителяо 0 бр.
- Незадоволителво - 0 бр..

5. Коя от ибрените админtlстративни услуги Ви беше предоставеIlа от
администацията?
- Издавапе на удостоверепия, че имотът не е аrгуван като държавен, за

снабдяване с яоmриалки актове по йсmятелствена проверка, 9 бр.
- Издаэане яа заверени копи, от доювори, з{lповеди и други докуli(енти от

интерес на гражд {ите и фирмит€ от архив ,държавва собственост"
4 бр.

- ИздаваЕе на акг за държавва собственост - 0 бр.
- Изплашаяе ва еднократвм обезщетеlrия на репресирltяи лица или технmе

наследниuи - 0 бр.
_ fuуги 2 бр.

Безотговор,lбр,

6, Спазват лп се закопомте срокове за зааьршвsве нд ддirлпйФраl ввата
усrryга?- Дв_146р.

- Не-Oбр.

Без отговор - l бр.
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7. Как оценлвате отношението на сrtуlкит€лпт€ в sJlминистрацияm при
предоставяне на исханата m мс услlта?
(моr(е да се посочи повече от едиfi отmвор)

- Любgзtrв и оtзивчиви l5бр.
- Компегентни - lI бр.
- Неумжfr€лви 0 бр.- Груби и неуваr(ителrи -0бр.- Друго - 0 бр.

Ог по!адевите |5 atlкeтttи карrи има ll бр. лостьпили с дм отгово[в и
вяма без отговор.

8. ИfiформираЕ ли ст€ от сJDrrкгтелите rrа Областца администрацяя Велико
Търноrо (шfтернет сц,аницата ни) за rсичко, от което имахте н).жда, ]а да
получите кскаIrата от Вас административва услуm?- Да-156р.

- Не-Oбр.
- Не мога да прецеяя - 0 бр.

9. При поrryчамяе на адмиIrпстратrrвнапr услуга билfi ли сте свхдетел на
корупцIlовн}r проlви от стапа fiа служител/-я в администрацията?- Да-Oбр.- Не- 15 бр.

- Не мога да преценя - 0 бр.

Безотmвор-Oбр.

l0.одобряват€ ли предоqтавянеlо ila адмиЁистративви усrrупl по елепрояен
път?

- Да- ll бр.
- Не-O6р.
- Не мога ла прчеш - 4 бр.

l l, Ках предпочиmт€ да се ипформирате за дейЕостга на администрацrята по
предоставянпте от пея услум ? (моке да се посоtш повече от едия отювор)- Чрз иuфрмачионви материали (брщури и листовки) - 5 бр.- Чрез интервет 12 бр.
- Чрезмедии-36р.
- По телфон - 4 бр,
- По друг начин - 0 бр.

l2. Кои от изброеяmе показатtли бихте ни препоръчми да подобрим?
(мохе да се посочи повече от едrн сrтговор)- tIямам прелоръки - ll бр.

- Времето, trеобходимо за пол]Аамяе на уоryгата 1бр.
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Брой на контактйте със служителлlте от областна админ}iстрация
Велпко Тьрново, необходими Ви за пол}чаване на услугата - 0 бр.
Вежливост на слуlсптелите - 0 бр.
Методите за свързване с нас, за да полрите услугата l бр.
'i-o.tHa и пьлна инфор}rация за адмttнItстратltвните услуги - 0 бр.
Други - 0 бр.

Без отговор- 2 бр

[Io отношеttлtе резултати,tе от хартиените анкети. коtrлисията няма забелеiккlt

пот.2
Огносно анкетата, публикувана на ивтернет - станицата на Областен

управител - комисията анализира пол)t{ените резултати в Станоsище Л9 ОА04-
l3]ll/l6.12.2015г..

llepa l.tc.tHa час,l о г пастояшпя протоко-.! са :

l/ Стацовице с Л! ОА04 _ lззl l l l6.12.2015 г.
]/ Попьлнени анхеrни карrи l5 бр.

Председател rra ком]lспята;
Любомира Попова - Заместник областен управител -..-.._,

Члецове:

Гlетхо [-рулев - старши експерт в АПОФУС
Анелия Недева старшlз експерт АКРР.ЩС

Силвия ,Д,имитрова - главен експерт АКРР.ЩС

1,1BaH Иванов експерI връзки с обществеността

Илиян Илиев старши експерт АКРР{С
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проФ. д.ик.н. пЕнчо пЕнчЕв
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СТАНОВИЩЕ

Члевовете на Коýtпсията ]а ра]гле2|{/lане lt аllали]ирапе lIа анкетп ]а

!,доs.'rетвореността oI адil!инrrстративното обслуrrсваttе
в Областrrа адлrшнrrстрация - Велпко Търново, llа,}llачеllа със

Запове: Л! P[01-05-132 / l8.t2.20l4 г. ша Об.lастен 1правште.T - Велпко
Търпово

увАждЕми проФ. IlЕнчЕв.

Във връзка с проведеното заседание на |6 лекември 20l5 г, иа Комислlята за

ра]глеждаве и анализлране на анкети за удоалетвореностm от административното
обслухtване в СБластпа адrчrинистрац}ля - Велико Търново, Ви инфорлtираtчlе
следвото:

При преглела ва анкетtlите карти и овлайн анкетата се устаноsц, че всички
анкетирани са удовлетвор€ни от начlлна на обслуrr<ване в администацията.

Порадrr gезавършева реконструкция на интернет станицата на Областна
администация Велико Търново на този етап в онлайн анкетата не е добавено
поле за код (с анти-спам изображение) против спам.

В тази връзка и с цел оптими]иране на анкетата Комисията в]е решение да
отпадне въпрос 4 /'Как оценявате отношеtlието на слуrкителяте?",' и в опцията
1"Друго tнение п предлоrкение"/ да се премахне процеятfiото измерване, поради
заблуiкдаващо отчитане на подадевите и неподадени мнения и предложеяия.
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[1ора:и лtзтtrчане срока ]а подаване на fая&'lения ]а еднократнlt обезшетения
на репресирани lица и]-lц техните наследtlици, Комисията B-lе решеяие да се
проlllени тази опция във въпрс 5 от хартиената анкетна карта, като сьщата се
залtени с админпстративната ус-.lуга "Изплачtане на обезцетенlrя на правоимащи
лица. във връзка с проведена оrчуж.lителна процедура по реда на Закона за
дьржавната собствелост".

Председател на комисията:
Jlюбоvира Ilопова - Заместнtrк областa" ,nou""ran .. Z

Членове:
Петко Грулев - сlарши експерт в АПоФус .......'. , 

'-Анелия Недева - старши експерт AKPPflC П, -,._.
Силвия ,Щимитрова главен експерт в АКРР!е . ,1.|,
Илиян Илиев - старtчи експерт АКРР!С Ц" ,

Иван Иванов експерт връ]ки с обцествеността ,, П,.-,,....
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