
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на енергетиката 

 

 Съгласно изискванията на чл. 22 и чл. 24 от Наредбата за административно 

обслужване (НАО, приета с  ПМС №246 от 2006 г.) и чл. 25 от Вътрешните правила за 

организация на административно обслужване в Министерството на енергетиката 

(приети със заповед №Е-РД-16-432 от 02.08.2018 г.), министерството е ангажирано 

да поддържа постоянен и открит диалог с потребителите на административни услуги 

– неправителствени организации, граждани, бизнеса и гражданското общество, като 

се вземат предвид направените от тях препоръки относно нововъведенията и 

слабостите в организацията по административното обслужване (АО), както и 

предложенията за неговото подобряване. 

Министерството на енергетиката отчита състоянието на АО веднъж годишно, 

чрез вписване на данни в Интегрираната информационна система за държавната 

администрация. 

В изпълнение на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Вътрешните правила за 

организацията на административното обслужване в Министерството на енергетиката 

за правилното отчитане и анализ на състоянието на АО в министерството са създадени 

различни канали за обратна връзка с клиентите: 

- пощенски кутии за коментари, похвали, оплаквания, жалби, сигнали срещу 

корупция или предложения за подобряване на АО; 

- анкетна карта, в хартиен и електронен формат. 

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Вътрешните правила за организация на 

административно обслужване в Министерството на енергетиката ведомството 

ежегодно проучва и измерва удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги.  

През 2019 година в Министерството на енергетиката няма регистрирани жалби 

или предложения за подобряване работата на административното обслужване.  

В пощенската кутия са пуснати 14 броя анкетни карти, попълнени от 

потребителите, които са дали оценка и предложения за подобряване дейността на АО 

(Приложение № 1 към доклада). С цел получаване на обективно мнение анкетите са 

анонимни.  

След обработка на попълнените анкетни карти са обобщени следните 

резултати: 

Със 100% удовлетвореност са оценени: 

 



 Достъпната, изчерпателна и разбираема информация на таблото в 

приемната на МЕ; 

 Ясната/разбираема, изчерпателна и точна информация, която 

гражданите са получили от служителите в звеното по АО; 

 Насочването към специализирана дирекция или друг компетентен орган 

в случай, че зададеният въпрос не е от общ характер;  

 Краткото време за обслужване; 

 Изпълнението в посочените срокове на заявените административни 

услуги; 

 Вежливото и уважително отношение на служителите от звеното за 

административно обслужване; 

 Обстановката в приемната за граждани, която предразполага за 

свободен разговор със служителите. 

С 93% удовлетвореност са оценени: 

 Качеството на обслужване на служителите от звеното за 

административно обслужване; 

 Работното време за потребителите; 

 Лесното намиране на информацията за административните услуги, които 

предлага министерството. 

 Анкетното проучване дава структурирана количествена информация за обратна 

връзка. След получената и анализирана информация от анкетното проучване в МЕ 

като метод за обратна връзка за измерване на удовлетвореността на потребителите се 

налагат следните  

 

ИЗВОДИ: 

1. Потребителите на административни услуги лесно намират информация 

за предоставяните административни услуги от МЕ, информацията е достъпна, 

изчерпателна и разбираема.  

2. Работата на служителите е оценена като компетентна и качествена, с 

много добро отношение към потребителя. 

3. Администрацията изпълнява в посочените срокове заявените 

административни услуги. 

 

Направени са 2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ от потребителите за подобряване на работата: 

1. Подобряване на  достъпа до информация в МЕ и 

2. Ползване на деловодството на 1-вия етаж от гражданите в случай на 

опашка във фронт-офиса. 

По предложение едно  



Министерството на енергетиката стриктно спазва принципите и стандартите за 

административното обслужване. Информационните и комуникационните канали са 

регламентирани в Хартата на клиента, която е публикувана на интернет страницата 

на министерството и на информационното табло във фронт-офиса. В самия фронт-

офис е осигурена информация за видовете услуги, извършвани от министерството, 

както и реда и организацията за тяхното подаване. Образци на заявление/протокол 

за предоставяне на административните услуги са на разположение на гражданите в 

самия фронт-офис на ведомството. Информация за предоставяните услуги от 

Министерството на енергетиката може да бъде получена освен от фронт-офиса и от 

интернет страницата на министерството на адрес: www.me.government.bg, както и от 

Административния регистър.   

По предложение две  

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване 

административните органи са длъжни да организират дейността си по начин, който 

осигурява обслужване на потребителите на административни услуги на едно място в 

едно служебно помещение, лесно за намиране и достъп. В тази връзка всички 

дейности по административното обслужване на потребителите на МЕ: предоставяне  

на информация за административните услуги, запитвания от общ характер, 

разясняване изискванията за административната услуга, приемане и регистриране на 

заявления, искания, жалби, протести, сигнали, предложения и регистриране на устни 

запитвания – се извършват от служителите във фронт-офиса, намиращ се на 

партерния етаж в Министерството на енергетиката.  

 Влизането на външни лица в сградата на министерството противоречи на 

изискванията на чл. 4, ал. 1 от НАО, както и на утвърдената Инструкция за 

пропускателния режим в МЕ.  

 Във връзка с последните промени в НАО предстои да се актуализират 

механизмите за обратна връзка от потребителите и да се създадат практики за тяхното 

прилагане, като и да бъдат изготвени и приети нови задължителни и общи стандарти 

за административното обслужване в министерството.  

  Във връзка с гореизложеното от направения анализ на състоянието на 

административното обслужване в Министерството на енергетиката е видно, че 

потребителите дават много добра оценка на качеството на административното 

обслужване през 2019 година.  

 

 

 

 

http://www.me.government.bg/


 

Резултатите от обработените анкетни карти са следните: 

1. Досега използвали ли сте услугите на администрацията на Министерството на 

енергетиката? 

да 14 броя, 100%;  

 

2. Лесно ли се намира информация за административните услуги, които предлага 

Министерството на енергетиката? 

да 13 броя, 93%; 

не мога да преценя 1 брой, 0,07%.  

 

3. Информацията на таблото в приемната на Министерството на енергетиката е: 

 

3.1 достъпна – 9 броя, 64%; 

3.2 изчерпателна – 4 броя, 28%; 

3.3 разбираема – 7 броя, 50%; 

не мога да преценя – 1 брой, 0,07%.  

Четири души или 28% от анкетираните граждани са посочили в анкетните карти, че 

информацията на таблото в приемната на Министерството на енергетиката е достъпна, 

изчерпателна и разбираема. 

А един от анкетираните граждани е посочил, че информацията на таблото е достъпна и 

разбираема.  



 

4. Каква допълнителна информация бихте желали да се постави на таблото?  

/нито един анкетиран не е посочил че желае допълнителна информация, която да бъде 

поставена на таблото/. 

 

5. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно 

обслужване на Министерството на енергетиката е: 

5.1.  ясна /лесно разбираема – 13 броя, 93%; 

5.2. изчерпателна – 7 броя, 50%; 

5.3.  точна - 7 броя, 50%; 

Шест души или 42% от анкетираните граждани са посочили и трите възможни отговори в 

анкетните карти, т. е., че информацията, която са получили от служителите в звеното за 

административно обслужване на Министерството на енергетиката е ясна /лесно разбираема, 

изчерпателна и точна.  

А един от анкетираните граждани е посочил, два от възможните отговори -  информацията, 

която е получил е ясна /лесно разбираема и точна. 

 

 

6. Ако въпросът не е бил от компетенциите на служителите в звеното за 

административно обслужване, бяхте ли насочени към съответния експерт в Министерството 

на енергетиката или компетентната институция? 

да 14 броя, 100%. 

 



7. За колко време бяхте обслужен/а на фронт офиса на едното гише ? 

5 минути - 10 броя, 71%; 

15 минути – 3 броя, 21%;  

30 минути -  няма даден такъв отговор; 

Един анкетиран гражданин е отговорил, че е обслужен в рамките на 2 минути.  

 

8. Спазват ли се законните срокове за извършване на административна услуга? 

да – 14 броя, 100%;  

не – няма;  

не мога да преценя – няма. 

 

 

 

9. Служителите от звеното за административно обслужване са се отнесли към Вас: 

9.1. вежливо и с уважение – 14 броя, 100%; 

9.2. разбират моя проблем/моето запитване – 8 броя, 57%; 

Осем души или 57% от анкетираните граждани са посочили и двата възможни отговора.  

 

 

10. Как оценявате качеството на обслужване на служителите от звеното на 

административното обслужване - фронт офиса на едното гише? 



отлично добро – 13 броя, 93%;  

лошо – няма;  

не мога да преценя – няма; 

Един анкетиран гражданин не е посочил нито един отговор на въпрос № 10. 

 

11. Работното време за прием на граждани е удобно: 

да - 13 броя, 93%;   

не – 1 брой;  

не мога да преценя – няма. 

 

12. Обстановката в приемната за граждани предразполага за свободен разговор със 

служителите: 

да – 14 броя, 100%; 

не – няма; 

не мога да преценя – няма. 



 

 

13. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? (моля, 

отбележете само един отговор) 

достъп до информация – 1 брой; 

количество на предоставяна информация – няма; 

качество на предоставяна информация – няма; 

отношението на служителите към Вас – няма; 

обстановката в която се предоставят услугите– няма; 

друго, моля посочете – няма; 

13 броя или 93% от анкетирани граждани не считат, че някои от посочените аспекти от 

обслужването имат нужда от подобрение. Един гражданин е посочил достъпа до информация. 

 14. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в 

Министерството на енергетиката? 

 От попълнените четиринадесет броя анкетни карти, четирима анкетирани граждани са 

направили следните коментари: 

Един анкетиран гражданин е дал предложение да има деловодител в обедната почивка, т. е 

работното време на ЦАО да е без прекъсване. В друга анкетна карта има предложение при 

наличие на чакащи граждани да се използва деловодството на 1-вия етаж.  

В една анкетна карта на въпроса е направен коментар „Работя на 99% с деловодството и 

обслужването е отлично. Служителите са на високо ниво“. 

 

В процентно отношение, анализът на анкетните карти може да се представи като: обща 

удовлетвореност от административното обслужване – 100 %. 


