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ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕБЕЛЗА 2022 ГОДИНА

Съгласно изискванията на Наредбата за административното обслужване и

Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Джебел,

организациите предоставящи административни услуги са длъжни да осигурят различни
начини за осъществяване на обратна връзка с потребителите. Средствата за обратна връзка
се използват и за проучванс и измерване на удовлетвореността на. потребителите от

предоставяните административни услуги. Съобразно чл. 24, ал. 5 от Наредбата за

административното обслужване проучването и измерването на удовлетвореността се

извършва периодично, но не по-малко от веднъж годишно.

Съгласно Вътрешните правила за организациятана административното обслужване.
в община Джебел сс използват следните средства за събиране на информацияза обратна

връзка и за измерванена удовлетвореността на потребителите на административни услуги:

1. Пощенска кутия за коментари, похвали, оплаквания, жалби, сигиали срещу
корупция или предложения в Център за административно обслужване /ЦАО! - гр. Джебел,

ул. „Еделвайс“ Ме 19;

2. Анкетна карта на интернет страницата на Община Джебел Нирв: гневаВа!
3. Попълванена Анкетна карта в ЦАО- град Джебел, ул. „Еделвайс“ Хе 19;
4. Възможност за подаване на предложения и сигнали за корупция в общинска

администрацияна интернетстраницата на Общината Ниръ:/дгнеБе вел:
5. Осигуряванена приемно време на граждании организации.



ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Проучване на оценката на потребителите на административни у

административното обслужванев общинска администрация Джебел.
2. Събиране на конкретни предложения на потребителите на услуги за

административното обслужванес цел повишаване на удовлетвореността.
3. Анализ на резултатите и оценка на факторите с цел предприемане на мерки за

подобряване на административното обслужване.
4. Оценка на сфективността на каналите за предоставяне на информация към

потребителите на услуги - кои канали са най-често използвани, каква информация е най-

полезназа гражданите.

ги за

5. Събиране на информация относно потребителската удовлетвореност от

предлаганите в общинска администрация Джебел административни услуги.
6. Представяне на резултатите пред ръководството и публикуване на резултатите

пред потребителите на административни услуги.

НАСОЧЕНОСТ

Проучването е насочено към всички потребители на административни услуги в

общинска администрация Джебел - физически и юридически лица и е на доброволен

принципза участие, попълването на анкетна карта.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ ПА ПРОУЧВАНЕТО

Проучването и измерването на удовлетвореноста на“ потребителите на

административни услуги е с цел повишаване качеството на административнотообслужване.

извършвано от Общинска администрация Джебел.

През 2022 г. потребителите на административни услуги, предоставяни от общинска

администрация Джебел са осъществили обратна връзка относно административното.

обслужване чрез различните средства, както следва:

1. Пощенска кутия за коментари, похвали, оплаквания, жалби, сигнали срещу

корупция или предложения в ЦАО- гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ Хе 19 - няма мнения:

2. Анкетна карта в интернет страницата на Община Джебел - Нира/дгпее! ве/ -

няма попълнени аикетни карти:

3. Попълване на Анкетна карга в ЦАО - гр. Джебел, ул. „Еделвайс “

Вирс//4лнеБейре/ - 13 / тринадесет/ попълнени зикетни карти;



4. Възможност за подаване на предложения и сигнали за корупция в общинска

администрация на интернет страницата на Общината - Паркс/д2неберо/ - няма постъпили.

документи свързанис административното обслужване:

5. Осигуряване на приемно време на граждани и организации.

На потребителите на административни услуги е предоставена възможност свободно

и напълно анонимно да изразяват своето мнение, като попълнят анкетна карта.

Проучването, извършено на база мнението на потребителите на предлаганите от

общинска администрация Джебел административни услуги, би дало актуална информация

за ефективността на процеса по предоставяне.

Основни цели на анкетата са установяване нивото на удовлетвореност на

предоставяните от общинска администрация Джебел, получаване на информациявъв вид

на коментари, въпроси, препоръки към административното обслужване. Проведеното

анкетиранев услуга на поставените цели, изпълнява важна задача:

Чрез актуална представа за мнението на потребителите на усл

изисквания по отношение процеса по предоставяне на административни услуги да се

повиши нивото на неговата. ефективност и качество. Анонимността на анкетата с

допълнителен стимулза гражданите- потребители на административни услуги, да изразят.

ги и техните

своето мнение.

Тринадесет потребители на административни услуги, предоставяни от общинска

администрация Джебел са се включили в анкетното проучване през 2022 г.

В ЦАО през изминалата годинаса обработени общо 15 360 преписки - входяша - В

764, изкодяша - 4 645 кореспонденция и 1 951 допълнителни искания. За сравнение тази

цифра за 2021 г. с била 8 743 преписки през 2021 година.

Предоставените услуги на гражданите и бизнеса за 2022. година общо са 15 087 /

петнадесет хиляди и осемдесети седем /, разпределени както следва:

- технически услуги - 395 / триста деведесет и пет / броя:

- административни услуги предоставени от отдел ГРАОса 12 908 / дванадесет

хиляди деветстотиниосем / броя. В сравнение с 2021 година тяхната бройка е с над 2 пъти

повече;

< данъчни услуги - 884 / осемстотин осемдесет и четири / броя за 2022г. От

тях 543 за юридически лица и 341 за физически лица. За 2021 г. общата бройка на данъчните.

луги е била 802 /осемстотин и два / броя или имаме ръст от 9.390у

- връчени призовки - 270 / двеста и седемдесет / броя;



- изготвени пълномощни - 630 / шестотин и тридесет /. За 2021 г. тази цифрас
била 421 / четиристотин двадесет и сдин / броя, или почти 6796 увеличение броя на.

изготвенитенотариални документи.

- наши съграждани са използвали 7 / седем / пъти безплатния телефон от

интернет страницата на общината ни и са използвали „ Попитай ни“ 3 / три/ пъти.

Потребителите попълнили анкетата са дали много добра опенка за работата на

администрацията свързана с административното обслужване. Изразили са мнение, че с

бързи темпове се подобрява административното обслужване. Напълноса удовлетворени от

сроковете за изготвяне на документите, както и от работното време на ЦАО. Служителите
в администрацията са компетентни и вежливи според проучването. Всички анкстираниса
отговорили, че няма прояви на корупцияв община Джебел. Информацията, получавана на

гише вЦАО,по телефонаи от сайта на общината е изчерпателна, разбираемаи достъпна.

изводи
Огизложеното до тук могат да се направят следните изводи:

1. Малка част от потребителите на административни услуги са активни по

отношениена оценка на обслужването, въпреки, че достъпа до средствата за обратна връзкаесвободен и анонимен.

2. Активносттана потребителите на електронни административни услуги е ниска,

предпочита се прекия контакт за достъп до услугите.

3. Анализът на анкетите за обратна връзка показва, че гражданите са били
- служители.обслужени „вежливо“ и „внимателно“от „компетентн:

4. Всички попълнили анкетитеса останали много доволни от обслужването в ЦАО.

Информацията, която са получилис „достъпна“, „изчерпателна“ и „разбираем:

5. Нашите граждани все още предпочитат и получават първоначална информацияот
ЦАО, но има и доста, които са удовлетворени от информацията публикуванана интернет

страницата на община Джебел, която е посетена 20 121 пъти.

През 2022 година противоспидемични мерки и ограничения за СОУЮ - 19

постепенно се премахнаха , в следствие на косто активността на гражданите по отношение

на заявяване и получаване на услуги, както и при подаване на информация към общината,

чрез анкетни формуляри и по други канали се увеличи значително.

НАШИТЕ ЦЕЛИ ПРЕЗ2023 Г. СА СЛЕДНИТЕ:

1. Подобряване и усъвършенстване па административното обслужване и

повишаване доверисто и удовлетвореността на потребителите.



2. Администрацията ще продължи да изследва нивото на удовлетвореност на

гражданите от отношението, което демонстрират служителите на Общинска

администрация Джебел и Центъраза административно обслужване при служебен контакт;

3. Администрацията ще продължи усъвършенстването на професионалната

подготовка на служителите в Общинска администрация Джебел и на Центъра за

административно обслужване, от което зависи оценката на участието на гражданите в

процеса на обсъждане и развитие на политиките и проектите на Общинска администрация
Джебел, като цяло отнасящисе до административното обслужване:

4. При заявяване на административна услуга Общинска администрация Джебел ще

подобри нивото на информираност на гражданите по отношение на формулирани

политики, проекти, мерки в областта на административното обслужване и по отношение

спазване на законоустановени срокове:

5. Администрацията непрекъснато ше обновява публикуваната информация на

интернет страницата така, че тя да бъде актуална, обективна, ясна и изчерпателна.

Потребителите па административни услуги, предоставяни от Общинска

администрация Джебел могат да осъществят обратна връзка чрез различните средства,

които предлага администрацията:

1. Пощенска кутия за коментари, похвали, оплаквания, жалби, сигнали срещу

корупция или предложения в ЦАО- град Джебел, ул. „Еделвайс“Хе 19;

2. Анкетна карта в интернет страницата на Община Джебел Нпрз:/дгпебеов;

3. Попълване на Анкетна карта в ЦАО- град Джебел, ул. „Еделвайс“ Хе 19;

4. Възможност за подаване на предложения и сигнали за корупция в общинска

администрация на интернет страницата на Общината - Нирз:/42Небе! Бе Зепай-ргедодета
и на телефон: 03632/ 2227 - за „Общински център за административно обслужване“ и

телефон наотдел „Местни данъци и такси“ - 03632 /2137,

Вашето мнениее изключително важноза нас!

Изготвил

ХАЙРИЕ МЕХМ) 25.01.2023г.
/ /

Секретар на община Джебел град Джебел


