
 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството 

на административното обслужване през 2021 г. в Община Перник 

 

 

   Настоящият доклад е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община 

Перник в изпълнение на чл.24, ал.6, 7 и 8 от Наредба за административното обслужване. 

 

Период за оценяване: 01.01.2021 г. – 31.12.21 г.  

 

Целева група: потребители на административни услуги, предоставяни от Община   

Перник. 

 

Цели: осъществяването на обратна връзка с потребителите на административни услуги 

в Община Перник е важна част от процеса на административното обслужване, даваща  

възможност да се състави мнение относно дейността на административното обслужване 

и компетентността на служителите в администрацията. Съответно след направен анализ 

и при необходимост да се подобрят работата на администрацията и комуникационната 

връзка между потребителите и администрацията. 

 

Начини за събиране на информация чрез: 

1.Вътрешни средства за обратна връзка: 

- Кутия за подаване на коментари, предложения, полезна информация, оплаквания, 

похвали, за сигнали срещу корупция, находящи се в Център за административно 

обслужване: гр. Перник 2300, пл. “Св. Иван Рилски“ №1А; 

- Анкетна карта за обратна връзка - Център за административно обслужване: гр. Перник 

2300, пл.“Св. Иван Рилски“ №1А; 

- Приемно време на кмета, заместник-кметовете, секретаря и главния архитект. 

2. Външни средства за обратна връзка: 

- Електронна поща: obshtina@pernik.bg; 

- Електронна форма на Анкетна карта, на адрес:  http://www.pernik.bg/ ; 

- Горещ телефон: 0889 233383; 

- Страница на Община Перник в социалните мрежи и др. 

 

Резултати: настоящите резултати са на база направен анализ от подадени 17 бр. анкетни 

карти, попълнени от потребители на административни услуги, предоставени от Община 

Перник. 
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 През 2021 г. няма подавани сигнали, предложения, мнения и коментари от 

потребителите на административни услуги, относно предоставяното административно 

обслужване от администрацията, чрез изброените по-горе и други начини. 
  
Въпроси от анкетата, с обобщени отговори: 

 

I. Достъп до информация 

Лесно ли се намира информация за услугите извършвани от община Перник? 

     да – 16 бр.                                                

    не -   0 бр.  

    не мога да преценя – 0 бр. 

По какъв начин ползвахте информация за предоставяните  услуги? 

                  чрез  обслужващите служителите/лично/ - 10 бр. 

                 чрез информационните табла – 0 бр. 

                 чрез интернет сайта – 6 бр. 

                 по друг начин  - 0 бр. 

 

II. Качество на информацията 

Получената информация и обяснения, които дават служителите са: 

             - ясни и лесно разбираеми     да  - 12 бр.       не - 0 бр. 

             - точни                                     да   - 4 бр.        не - 0 бр. 

             - пълни                                     да  -  0 бр.        не - 1 бр. 

*един потребител от анкетираните е посочил ясни и  лесноразбираеми, но непълни. 

 

IІІ. Отношение на служителите 

Служителите от Центъра за информационно и административно обслужване са 

се отнесли към Вас: 

- вежливо и с уважение           да  - 8 бр.      не - 0 бр. 

- формално и нелюбезно           да  - 0 бр.      не - 0 бр. 

- с разбиране на проблема          да  - 8 бр.      не - 0 бр. 

 

ІV. Качество на обслужването 

Посочените срокове за изпълнение на услугата спазват ли се? 

     да – 16 бр. 

    не – 0 бр. 

 

Служителите, които Ви обслужват достатъчно компетентни ли са? 

     да – 16 бр. 

    не –  0 бр. 

Доволни ли сте от бързината, с която Ви обслужват? 

     да – 16 бр. 

    не – 0 бр. 

 



V. Корупционни практики 

 Според Вас има ли прояви на корупция в общината? 

     да – 0 бр. 

    не – 16 бр. 

  Кое според Вас създава условия за корупция ? 

    усложнени процедури при подаване на документи – 0 бр. 

    създаването на формални пречки от страна на служители – 6 бр. 

    друго мнение /моля посочете/…………………..- 1 бр., без   изразено мнение 

           *девет потребители от анкетираните не са отговори на този въпрос 

VI. Приоритети за подобрения 

Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?  

     достъп до информация – 1 бр. 

     качество на предоставяната информация – 7 бр. 

     отношение на служителите към клиента – 3 бр. 

     качество на обслужването – 2 бр. 

     борба с корупцията; 

            *трима потребители от анкетираните не са отговорили на този въпрос 

              

Други препоръки за подобряване на административното обслужване в община 

Перник: анкетираните потребители не са посочили препоръки 

 
 
 

Обобщение на резултатите:  

Предвид броя на подадените анкети през 2021 г., активността и заинтересоваността на 

потребителите на административни услуги е много ниска. Като цяло, видно от 

отговорите на потребителите в анкетните карти, информацията за услугите, изпълнявани 

от Община Перник е лесно достъпна. По-голяма част от тях продължават да се 

информират на място в Центъра за административно обслужване, като получават ясни и 

лесно разбираеми информация и обяснения. Отношението на служителите е вежливо и с 

уважение, подхождат с разбиране към проблема. Притежават необходимата 

компетентност и бързина при предоставянето на административно обслужване. 

Заявените административни услуги са изпълнени качествено и в срок. Няма данни за 

корупционни практики в администрацията. 

Община Перник ще продължи да работи в насока за запазване и подобряване, качеството 

на административно обслужване. През 2022 г. предстои да бъдат въведени и 

допълнителни стандарти, които ще улеснят потребителите на административни услуги. 


