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Огноспо: 3аседание на хо}rисия за ра]гле)Llане ll аrа.Jrизиране на анкети за

} дов.lетвореността о] адiiинfiстратllвното обсл}жване в (Бластна алминистрация"
Велttко Търново.

Днес, 28.12.20l б I .. 8 ltзпь_цяенllе на Заповсл Nв Р.Щ 01-05-3] l 29.06.20l б г. на
Об.lасrен управите:1 - Ве,lшко Търново, се проведе ]аседан}lе lla коý!исия в състаа;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Попова - Заrtестtlик об_,tастен упраsите.Il
СЕКРЕТАР: Петко Грулев - старши експерт в АПОФУС
ЧЛЕl iOBE:

о Силвия Димитрова - главея експерт АКРР.ЩС
о .Щеспслава Съфова }ulалши е{сперт ДКРР,ЩС
о Иван Иванов експерт врьзки с обществ€ността
о Илиян Илиев - старши експер АКРР,ДС

Засе.tанието протече при следн}lя .1невен ре.1

l. Раrглеждаrrе Hl п(хтьпплште апкетll в Облrстпа sдшнrtrrgтрrцп, ra
перltоlе 01.07.20lб r. - 28.12.20lб г.;

!. Обсъ;tцане fiа рGfултsтпте от аiкетата вэ Интерпет - стрaкlrцrтs
ва Об.,tастен упрrвнтсл ш същпt перпод.

По t.l
[leтKo l'рулев, сI,арши експерт в AKPPflC. предстаsи на вни rанието lla

ко\rисията ре]у.Tтатите от постъпилите през второто шестмесечt|е на 20lб l,.

анкетп. 3а този период грФriiаl,tи н потребите,rи са попьJlнltли l l анксти.

Резу;lтатите от хартиените анкети се разпреде.;rят по следния начин



l, [Iрез пос-rс:lната е;]на tодина &]и]а]и .1и сте в Бонтак1 с алr|инllсlрацияIа
пtt']
_ ,tlа_]бр
- lle-Ебр,

], Мо.rя посочете повода и Вашето посещеняе в ()б.racTHa ajlltиHllcтpalllll
- }'c,rr га l0 бр.
- Инфорrrачия- 26р-
- Лрlго -0бр.
СЛ подаJенrrте l l анкетнн картч една е с два отговора,

З, Ko.rкo Bplre чаха\те, ]а да бъдете обсrукени1'
- ,Ilo j ýин!ти llбр,
- Меltл1,5 и l0rrиHlTlr 0бр.
- Ме)iду l0 и 20 мин}тп 0 бр.
- llовече от 20 минlrll ,0бр.

.l. Как бпхте оr(енили качеството на адltявистративното обслуlttване?
- Отлrrчно l0 бр.
- l\4ного.аобр 0 бр.
- 1]йро -0бр.
- 3а,rово,-tите.лно 0 бр,
- llсlаlово:tиrелltо 0 бр,
Без отговор 2 бр.

5. Коя от изброените а,/lмннttстратиsни услуги Ви беше прдоставена от
ад}tlltlистрцrlяlа?
- 1,1злаване на !.lостоверениr. че lt}tотът не е акт),аан като .1ьрrýавен. зir

снабдяване с fiотариа-lни актоае по обстоятелств€на проверха 7 бр.

- 1,1здаване на заверени коппя от договори, заловеди tl .lругlt документи от
инlерес на Фа}кданите и фирмите от архив ,.Щъря<авна собственост"

3 бр-
- И,}tаване на аrт за държавна собствепост 0бр,
- llзlшацане на обезцетеншя на правоиltащи _lrпца във връзха с прведена

отчухiдителна процедура по реда на Закона за дър)liавната собственост , 0
бр.

- Лр!,rх - lбр.

6, спазваТ jlп сс ]aкoнoBllтe сроNове за завършванс на аl}tинлстративната

1с:l1,га?
- .Ца l0 бр,
- lle-O6p.
Без отговор l бр-

7. Как оценявате отношеЕието на сJI)Dкителите в алvинистрацията при

предостаsяне на fiсканата от вас усj,lуга?
(може да се посочи пов€че от едцн отговор)



-'lюбезни tt отзпвчиви l l бр
Колrпс,тентни l0 бр.
HelBa;KлTerHlt 0 бр,
l'рубп tt HelBaxttTerHtt 0 бр
jlрlго () бр,

(} пода-lенllтс | l анкеlнх карти - l0 бр. са постыtилп с .]Bir отговора

8- Инфрrrrrран .tи cle от сjlуi{ителите на (Б:rастна адitllttистация Ве_]ико
'Гьрново (интернет станицата ни) ]а всllчко. от което имахте н})|(да. зil да
получите иckallaTa от Вас администратrвна услуга?- Да ll бр.

- Не 0 бр.
- Не ltога ла преценя - 0 бр.

9. Прtt полrtаване tla адvиtlистративfiата услуга били ли сте свидетел на
Борупllионни прояви от страна на слуiкпте,r/-и в а,лминистрцията?

. Да-O6р
- Не-llбр.
- Не ltога ла преченя - 0 бр.

l0. Одобрявате.lи предоставяtlето lla аJ\tин}tстратfiани }слуrIl по e.leKTpotleн
път?

- l]a 8 бр.
- lJc 0 бр,
- lle ýlota.,la лреченя 2 бр-

Без отговор l бр,

l l. Как предпочrгате да се ин(tsрмпрате зil.хейността fiа &1министрацията по
предоставянпте от нея чслуги ? (rrox(e да се посочи повече от един
oT1-oBop)

- Чрз ннформачионн| шатериали (6рочf}?и и листовхtl) - 4 бр.
- Чрзиктернет-7бр.
- Чрз rrелик 2 бр.
- По те:ефн 5 бр.
- По:руг начин 0 бр.

,IlBalta от artKeTttpaнtlTe не са посоч}tлх отговор

l ]. Кон от пзбреtlllте показате.lи бихте нrl препоръч&ltl да по:обриrt?
( ltorac да се посочи повече от e.lиtl отговор)

- Нямаrrt препоръки 5 бр.
- BpelteTo, кеобходиrrо за полl,чаване на услугата 3 бр,
- Брii на коtlтактите сьс слу7(ителите от Областва администрация

Велико Тьрново. необходrмв Brr за поrlчававе на услугата .' 0 бр.
- Веiýхивос l на слllt<ителlrтс 0 бр,

1



lIo oItI()mL-lll!L- tL*]\]Ia]пI!, (1I \артлеt|liте апкеIц. коltлсl!ята няr|а ]aa)ejlej{iKll

Мсто.fите за свързмне с Еас, и да пол)чrгrе услугата,,0 бр.
Точна н пына ttнформацця за адмrlкистративните услуги 0 бр
Друrtt - 0 бр.

Бс,,] отговор _'l бр

Пот.2
Оrносно анхетата. п}6.1кцъана на llHTepHeT - станицата на Областен

ynpaBrlTe;I, хо}lllсияIа анаjrпзпра по,ltучените реfýлтати в становице къ|\t

Протокола.

Неразде.,rпа часl о1 настоящия протокол са:

l/ станович]е
2/ Попълнени анкетни карти - ll броя
3/ Разпечатка ка ttHTepHeT анкетата l страflица

П релселате.,l на комllспята;
Jlюбомира Попоsа - Заlrестнлк областен управител..-

Ч.,lенове:

п.

п

n
Петко Грlяев - старшll ехсперт в АПОФУС

Слtлвия ,Щимитрва - главен експерт АКРР/[С

,Щесислава Съфова - мла.аши експерт АКРРДС

Иван Иванов .- експерт врьзки с общестаеността

й,lцяя 14лцев старшп експерт АКРР.ЩС

п
п

л

J



ргll} Б.ll|кА Бь,IL\рпя
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.1о
проФ. д.ик.н. пЕнчо пЕнчЕв
ОБ,ПАСТЕН УПРАВИТЕЛ НД
оБ.цА(,т вЕлико търново

стдllовищЕ

Ч,,rеrrовете па Коttисltята за ра]глеrкrlаtlе и аналll]llраве яа allt{'eтB rд

!,,1оsлетвореността от адмивrстратпввото обс.,rtriваrrе
в Об,lастяа адrrвшистрацlrя - Ве-,rпно Тървовоt 1lа]l|ачена сьс

fапове: JYs РД 01-05-З_] / 29.06,20lб г. пд Об.пастен управител - Велпко Тьршово

\'BA,ft AE\1l| проФ. пЕнtlЕв-

Вьs врь]ка с проведеното заседанне на 28 дехеltврtl 20lб г. на Коltисlrята за

разг_.rе)iдане и ана]и,]иране на ацкети за ),довлетв{tреността от административвото
обслужване в Областна алпillнистраlll!я Велико Търново. Ви инфорrrираме
c:Ie,]Hoтo;

Прtt преглеlа }ta анкетнпте карти се установп, че всички aвKeтllpaнll са

у-,lовлетворени от качина на обслуiкване в а-аltинистрацията. На онлаitн анкетата
за послеiните б }tесеца llяillа нито ед}lо lloBo гласуване,

Пора_lи все оше незавършеяа реконструкцня на интсрнет страЁицата на
об.rастна аJ\tинвстрацllя Велико Търново на този етал в онлайн анкетата не с
lобавено по,rе за код (с анти-спаIl rlзображевие) против спам.

Преlсе:ате.r ша ьlоt{llснята:

jlюбо}rrtра Попова - 3at{ecTHHK o6"racтeH ),правцтg}- п

ч_lецоае:

lleTкo [-р),.]ев - старши експерт в АПОФУС
C'lttвия {имtlTpoBa - г-,tавен експерт ДКРР,ЩС
,Щесис_rава Съфова - млалши експерт АКРР,ЩС ,

},Lrrrян И.-rиев старши експерт AKPP,I|C
Ивая Иванов . експерт връзки с йществеfiостта

п

п
п.
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