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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН  

ПРЕЗ 2021 г. 

Административното обслужване в Общинска администрация – Девин се 

осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията 

(ЗА), Административно процесуалния кодекс (АПК) и Наредбата за административно 

обслужване (НАО). 

Обществените нагласи и очакванията на гражданите и бизнеса към общинската 

администрация във връзка с административното обслужване, и необходимостта от 

подобряване на бизнес средата, налагат основно преосмисляне на политиките в тази 

област. Общинската администрация функционира заради гражданите, осигурявайки 

административно обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти и 

отстранявайки максимално условията за корупция. Добре работещата администрация 

е от особено важно значение за осигуряване на бързо и качествено обслужване на 

населението.  

Следвайки поставените цели за подобряване на административното 

обслужване, в края на 2021 година стартира работата си нов Център за 

административно обслужване (ЦАО), създаден за удобство на гражданите и бизнеса, 

който осигурява обслужване на потребителите на административни услуги на едно 

място. С организацията на работа в ЦАО се постигат общите и част от 

препоръчителните стандарти за качество на административното обслужване, 

регламентирани в Наредбата за административното обслужване. Така се доближаваме 

до стратегическата цел за бързо и качествено административно обслужване на 

жителите на общината и връщане на доверието към общинската администрация. 

Центърът за административно обслужване е разположен на комуникативно 

място, в центъра на град Девин, удобен и леснодостъпен е за потребителите. Осигурен 
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и обозначен е отделен вход за хора с увреждания, с осигурен адаптиран достъп - 

рампа за придвижване с инвалидни и/или детски колички и др. В непосредствена 

близост до него има два паркинга, а до входа – място за паркиране на велосипеди. 

ЦАО е оборудван с изцяло ново обзавеждане и техника. Обозначен е с 

указателни табели, които лесно и бързо ориентират и информират потребителите за 

организацията на обслужването, работното време, за гишетата за заявяване и 

получаване на документи, за начините и местата за заплащане и др. Необходимата 

информация за предоставяните административни услуги е поместена на 

информационните табла. Указателните табели и информационните табла съдържат 

логото и слогана на държавната администрация, съгласно изискванията. 

Зоната за потребителите е достатъчно широка за изчакване, оборудвана със 

столове, маси и пособия за сядане и попълване на документи. Осигурено е подходящо 

осветлени, питейна вода, възможност за ползване на тоалетна, безплатен интернет. 

В ЦАО са обособени 4 гишета за обслужване на гражданите:  

1. Каса – Местни данъци и такси. 

2. Устройство на територията и общинска собственост. Кадастър. 

3. Деловодство. 

4. Гражданска регистрация и административно обслужване. 

В Центъра за административно обслужване вече се помещава и Служба „Местни 

данъци и такси“, което създава изключително удобство за гражданите и бизнеса, 

спестява им време. Данъчните субекти получават информация за правата и 

задълженията им по Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и Административно-процесуалния кодекс, както и съдействие при 

попълване на формуляри и декларации. 
5.  

6.  

Всички създадени условия в ЦАО позволяват на служителите да оказват 

необходимото съдействие на потребителите на услуги. Гражданите се обслужват 

любезно, с лично отношение, уважение и търпение, при спазване на 

конфиденциалност. За това благоприятстват периодичните обучения за поддържане 

на добро ниво на компетентност, знания и умения на служителите. 

Резултатът и преките ползи от Центъра за административно обслужване, 

отчетени дори за краткия период на функционирането му, са подобрено качество и 

съкратени срокове на обслужване, повишена удовлетвореност и доверие на 

потребителите, по-голяма събираемост на местните данъци и такси, както и на таксите 

за административните услуги. 

Настоящият доклад целѝ да се анализира информацията относно нагласите на 

потребителите на административни услуги в Община Девин и да се определи тяхната 
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представа за качеството на предоставяното административно обслужване, мненията и 

предложенията им.  

Съгласно изискванията на Наредбата за административно обслужване 

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 проучване и измерване на удовлетвореността на 

потребителите на административни услуги. 

Спазвайки Вътрешните правила за организация на административното 

обслужване и Харта на клиента, които са публикувани на официалната интернет 

страница на Община Девин – www.devin.bg, Общинска администрация използва 

следните средства за събиране на информация за обратна връзка и за измерване на 

удовлетвореността на потребителите на административни услуги: 

• Книга за мнения и предложения от клиенти, намираща се в Центъра за 

административно обслужване (ЦАО). 

• Кутия за жалби, сигнали и предложения, намираща се в ЦАО.  

• Кутия за „Усмихнати човечета” – „Благодаря за доброто обслужване” и 

„Намръщени човечета” – „Обслужването Ви е лошо” в ЦАО. 

• Въпросник за проучване на потребителската удовлетвореност, до който 

потребителите на административни услуги имат достъп в ЦАО и на интернет 

страницата на общината. 

• Сигнали, жалби, предложения и мнения за качеството на 

административното обслужване , подадени лично в ЦАО, по поща, факс, електронна 

поща или чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги 

(ЕПДАЕУ). 

• Приемно време, в което се провеждат срещи/обсъждания със 

заинтересовани лица/потребители на административни услуги. 

Обратната връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги има за цел предоставянето на качествени услуги по 

ефективен и прозрачен начин и се ръководи от следните принципи : 

 Улесняване на потребителите при получаване на информация за видовете 

административни услуги и необходимите документи. 

 Повишаване на стандартите при предоставяне на професионална 

консултация на заинтересованите лица. 

 Повишаване качеството на предоставяните услуги. 

 Осигуряване на достъпни начини за подаване на сигнали, предложения, 

мнения. 

 Извличане на поуки от направени предложения и мнения. 

http://www.devin.bg/
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Чрез изброените методи за обратна връзка с потребителите на 

административни услуги за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., се констатира 

следното: 

1. В Книга за мнения и предложения – няма постъпили такива. 

2. В Кутия за жалби, сигнали и предложения - няма постъпили такива. 

3. В Кутия за „Усмихнати човечета” – „Благодаря за доброто обслужване” 

и „Намръщени човечета” – „Обслужването Ви е лошо” – 156 потребители са дали 

оценка за обслужването през периода. От тях 146 потребители са дали положителна 

оценка, а 7 потребители не са доволни от обслужването.  
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4. Въпросник за проучване на потребителската удовлетвореност – не е 

попълван през периода. 

5. Сигнали, жалби, предложения и мнения във връзка с 

административното обслужване – няма подадени в ЦАО, по поща, факс, електронна 

поща или чрез ЕПДАЕУ. 

От изложеното до тук може да се направят следните изводи: 

 Не са постъпили сигнали срещу служители във връзка с административното 

обслужване на граждани и юридически лица.  

 Малка част от потребителите на административни услуги проявяват 

активност да дават оценка на обслужването, въпреки, че достъпа до средствата за 

обратна връзка е свободен. 

 Активността на потребителите на административни услуги в електронните 

средства за обратна връзка също е ниска. При по-голяма активност ще имаме по-ясна 

представа и ще положим максимални усилия за усъвършенстване на нашата работа. 

За непрекъснато повишаване на удовлетвореността на потребителите, в 

администрацията е разработен ред, регламентиращ дейностите по правилното и пълно 

определяне изискванията на клиентите, както и целият процес на обмен на 

информация с тях. На интернет страницата са публикувани Анкета „Вашето мнение за 
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нашата работа“ и Въпросник за проучване на потребителската удовлетвореност от 

административното обслужване в Общинска администрация – Девин. 

През 2022 г. ще продължи тенденцията към постоянно поддържане на открит 

диалог с потребителите на административни услуги, повишаване нивото на 

информираност на гражданите по отношение на мерките в областта на 

административното обслужване и спазване на законоустановените срокове. Целта е 

подобряване и усъвършенстване на административното обслужване и повишаване 

доверието и удовлетвореността на потребителите. 

Администрацията ще продължи да изследва нивото на удовлетвореност на 

гражданите от отношението на служителите и качеството на предоставяните услуги. 

Общинска администрация – Девин ще продължи усъвършенстването на 

професионалната подготовка на служителите, от което зависи оценката на участието 

на гражданите в процеса на обсъждане и развитие на политиките и проектите на 

общинската администрация, отнасящи се до административното обслужване. 

През 2022 г. интернет страницата на община Девин предстои да бъде напълно 

обновена, като администрацията ще се възползва от услугата на ДАЕУ за изграждане 

на федериран портал. По този начин ще отговорим на условията на „Правилата за 

институционална еднаквост на интернет страниците и портали на държавната 

администрация”, по-лесна достъпност до актуална, обективна, ясна и изчерпателна 

информация. 

Общинска администрация – Девин ще продължи насоката за поддържане на 

добрите практики в обслужването и за оптимизиране на процедурите с цел 

максимално улесняване на потребителите на административни услуги. 

Община Девин, чрез Центъра за административно обслужване, ще продължи да 

работи усилено в посока, гражданите да се чувстват удовлетворени както при 

предоставяне на заявените от тях услуги, така и при оказване на експертна помощ от 

служителите. 

Поддържането на диалог и активното търсене на мнението на потребителите на 

административни услуги е предпоставка за повишаване на нивото на обслужване, 

повишаване на удовлетвореността и предоставянето по един ефективен, прозрачен и 

отзивчив начин на качествени административни услуги. 

 


