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На основание чл. 24 от Наредбата за административното обслужване  

Министерството на енергетиката създава и предоставя информация за използваните 

начини за обратна връзка с потребителите, чрез събиране и анализ на 

предложенията, сигналите, похвали, оплаквания и др. с цел измерване 

удовлетворението на потребителите от предоставяните от министерството 

административни услуги. 

В тази връзка за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. в звеното за 

административно обслужване на Министерството на енергетиката са подадени 4 

анонимни анкетни карти от потребители на административни услуги, от които: 

Удовлетвореност от административното обслужване е констатирано в 2 

анкетни карти. 

Гражданите са останали с отлични впечатления от: 

- Бързото обслужване, в рамките на 5 мин.; 

- Достъпната и изчерпателна информация, която са получили; 

- Любезността, експедитивността и вежливостта на служителите от звеното 

за административно обслужване. 

Неудовлетвореност от административното обслужване е констатирано 

в 2 анкетна карта. 

Гражданите са останали с лоши впечатления от: 

- Реда за предоставяне на информация; 

- Лошо и некоректно отношение от страна на служителя от фронт офиса; 

- Неспазване на сроковете за предоставяне на административни услуги. 

Предложенията на гражданите за подобряване на административното 

обслужване, представени в анкетните карти касаят: 

- Повече информация за гражданите от страна на администрацията на 

министерството; 

- Подобряване на обстановката, в която се предоставят услугите; 



- По-добро отношение към гражданите и повече ангажираност към 

поставените от тях въпроси и проблеми от страна на служителите във 

фронт и бек офиса. 

В процентно отношение, анализът на анкетните карти може да се 

представи като:  

- обща удовлетвореност от административното обслужване – 50%  

- неудовлетвореност от административното обслужване – 50%. 

Във връзка с направените както в анкетните карти, така и в останалите канали 

за обратна връзка, препоръки и предложения, в МЕ са предприети следните мерки, с 

цел подобряване на административното обслужване: 

1. Създадена е нова организация на работата във фронт офиса, като 

дейността по обезпечаване работата на обслужване на граждани се 

осъществява от служители на отдел „Административно обслужване и  

човешки ресурси. 

2. Осигурено е постоянно функциониране на фронт офиса, с фиксирано 

работно време от 9.00 часа до 17.30 часа.  

3. С цел подобряване информираността на гражданите, в Административния 

регистър е представена уточняваща информация по отношение на 

предоставяните административни услуги за гражданите; 

4. В съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 3 от Наредбата за 

административното обслужване, служителят, работещ във фронт офиса на 

министерството, премина обучение, организирано от Института по 

публична администрация за работа с хора с увреждания. 

 

С цел подобряване и усъвършенстване на дейността по административното 

обслужване и предвид исканията на гражданите предлагаме: 

1. Да се подобри обстановката във фоайето пред фронт офиса и в стаята, 

определена за посетители по ЗДОИ, в това число и подмяна на мебели; 

2. Да се отпечатат информационни брошури с кратки данни за услугите 

предоставяни от Министерството на енергетиката за гражданите и 

бизнеса/неправителствените организации.  

 


