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относно: Заселание на ко\lисия за разглеждане и анirлизиране на анкети за

удовлетвореността от администативното обслужмне в Областна администрация-

Велико Тървово.

Днес, 28.12.2017 г., в изпълнение на Заповед Ns РД-01-05-9712|.12.2017 г. на

Областен управител _ Велико Търново, се проведе заседание на комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева - Заместнпк областен управител
СЕКРЕТАР: Петко Грудев - старши експерт в АПОФУС
ЧЛЕНоВЕ:

. силвия .Щимитрова - главен експерт в АКРРДС

. Иван Иванов - експерт връзки с обществеността

. Валентина Стайком - старши експерт в АКРРДС
о Илиян Илиев - старши експерт в Жррдс

По време на заседанието г-н Петко Грулев, старши експерт в АIIОФУС,
представи на вниманието на комисията резултатите от постъпиJIите през

второто шестмесечие на 2017 г. анкети. За този период граjкдани и

потрбrтели са попыIнили 27 анкети.

Резултатите от хартиените анкети се разпределят по следния начин:

l. Как бвrте оцешплп качествоm шl адмпппстратпвRото обслукваше?
- Оrлrчно - 26 бр.
- Много добро - 0 бр.
- [бро- l бр.
- Задоволително - 0 бр,
- Нgзадоволително - 0 бр.
- Без отговор - 0 бр.

l



2. Бяха ли спаlепв зrкDновпте срокове }а пзвършвапе ва
адмпtlпстратпвката услуга?- {а 27 бр.

- tle- 0бр.

3. Как оценявате or ношенпето lla сл},жптелrlте?
- Jlкrбезrttl ll KoNrtleleHIHo 27 бр.
- Неува;кително п l,рчбо 0 бр.

4. Имате лrr препоръкп кьм Областпа админшстрацшя - Велпко Тьршово?- Не-26бр.
_ fla- lбр.

Един от анкетираните е посочил като препоръка изпращането на
информация до грах(даните от страна на областна администрациJl Велико
Търново да се осъществява посредством елекгронната поща.

също така г-н Петко Грулев представи на вниманието на комисията ll
благодарствено писмо, изпратено от проф. д.ик.н. Таня Горчева, вьв връзка с
задълбочения, подробен и пунктуал.ен отговор на нейния сигнаJI.

Неразде.чна частот настоящпя протокол са:

l / Становище
2/ Попълнени анкетни карти - 27 бря
3/ Благодартвено писмо - копие

Председател па компсtlята :

Ивета Кабакчием - Заместннк областен упраsител
Члепове:

Петко Грулев - старши експерг в АПОФУС

Силвия.Щ,имитрова - главец експерт в АКРР.ЩС

Иван Иванов - експерт връзки с общественостга

Валентина Стайкова - старши експерт в АКРРДС

Илиян Илиев - старши експерт в AKPPflC
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Във връrrа с првеjIено 1вседаняе на 28.1?.2017r. на Коrrнснгга }t ра]глекдане и
:rrlлlи]ирiшIе на анкетн :в } 

jloeтeтBopellocтTa от а.iмянистратиЕното обс-зухваяе в (Б,rастна
аlчинпстрация Велико Търrово. Вн инфрхпрне слеjtяото:

IIрн пргле,rа нa ltяKeтHllTe карти се !,становп. че вспчкп аякетпрiцп са ч.lовлетворенtl
от начнна на обслужване па rýпнястрацпята.

}la oB-rtaйH аяlсетата не е (rсьществено , ласуване. Порадя все rlцlе незавършена
[Еriонстущп, ва ннтеIжет страянцата на об,:tастна аjtмпяистрацпя Be_,lHKo Търново на тозн
етап в овtайн анкетата ве е добаsсЕо по-те .tа код (с rrн{пач н-rобр8хсняе) протвв спаv,

П pc,lcelrTaT пr к'oмxcпiтl:

l lBeTa Кабакчнева - заvестннк об;rастен чправште.:l

Ч.tепове:
l leTKo Гру,lев - сrарши експерт в АПОФУС ...-
('и:Iвиr flямитрова - г.]iлв€н експерт в АКРР.ЩС ..
I,iBaH liвзнов - експерт врьfкп с общестаеността .

ILrнян }lrяeB - старши експерт в AKPPflC , .... П
Вапентнна Стаf,коаа старши експер в AKPPflC
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Ч.rеновете Hr Кочшсrrrте ,а prlr.le?ý.lrпe ш lшr-Iнftlplпe на lпкстu п t.Iов.lGтвор€постт8
от rjl пппстрtтtlвното обс.тrýraпс ь o61rcтш, rпмпllпстrцrr Bc,rHKo Тьрпово.

паrвrчеltl със 1аповсд ý; РД-01-0$97l2l.t 2.2011 r.
mr Об.rrстен чпрrвlrrе.1 шl об.lrст Вслнко Търново


