
 

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите в 

Министерството на енергетиката (МЕ) за 2020 г. 

 
  

През 2020 г. бяха приети нормативни промени в Наредбата за 

административното обслужване – НАО (ДВ., бр. 9 от 31.01.2020г.), насочени към 

цялостна реформа на качеството на административното обслужване и подобряване 

на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги. 

Съгласно изискванията на чл. 24 и чл. 25 от НАО и чл. 29 от Вътрешните 

правила за организация на административно обслужване в Министерството на 

енергетиката (МЕ), приети със заповед на министъра на енергетиката № Е-РД-16-

641/03.11.2020 г., министерството е ангажирано да създава възможност за обратна 

връзка с потребителите чрез използване и прилагане на методи за обратна връзка.  

През 2020 г. се извърши проучване, което обхвана цялостното предоставяне 

на услуги и дейности при административното обслужване, като се акцентира върху 

прилагането на общите нормативни изисквания при осъществяването на 

административното обслужване и спазването на стандартите за качество на 

административното обслужване. 

Проведоха се и няколко работни срещи, на които се констатираха и 

набелязаха дейностите, които следва да се извършат, за да бъдат изпълнени всички 

стандарти за качество на цялостното административното обслужване.  

С измененията в НАО от 31 януари 2020 г. администрациите се задължават да 

прилагат следните задължителни методи за обратна връзка с потребителите, 

посочени в чл. 24, ал. 2 и 3 от НАО.  

1. извършване на анкетни проучвания; 

2. провеждане на консултации със служителите; 

3. извършване на наблюдения по метода "таен клиент"; 

4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали; 

5. анализ на медийни публикации; 

Изискванията към прилагането на методите за обратна връзка и към изготвяне 

на годишния доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите са 

предвидени в Методологията за измерване и управление на удовлетвореността на 

потребителите, приета с РМС № 246/10.04.2020 година. 

В следствие на набелязаните дейности и в изпълнение на изискванията в НАО, 

през 2020 година в министерството бяха извършени следните действия за 

подобряване на административното обслужване:  

1. Утвърдени са Вътрешните правила за организация на административно 

обслужване в Министерството на енергетиката (заповед № Е-РД-16-641/03.11.2020 

г.); 
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2. Утвърдена e Харта на клиента в Министерството на енергетиката (заповед 

№ Е-РД-16-447/31.07.2020 г.); 

3. Въведени са противоепидемични мерки; 

4. Извършен е ремонт на деловодството /цялостно обзавеждане, мебели, под и 

щори/; 

5. Изготвени са указателни табели с логото и слогана на държавната 

администрация за единното наименование на Центъра за административно 

обслужване на входа на МЕ и в служебното помещение на ЦАО; Актуализирано е 

наименованието на (ЦАО) и на интернет страницата на МЕ; 

6. На страницата на МЕ се подържа актуална информация за достъпа до 

сградата със служебните помещения, изготвена е карта с местонахождението и 

обществения транспорт; 

7. За служителите в ЦАО са изработени видими отличителни знаци със 

собствено и фамилно име, длъжност и името на администрацията; 

8. Осигурен е достъп до тоалетна и питейна вода в ЦАО  за потребителите на 

административни услуги; 

9. Осигурена е безплатна интернет връзка в ЦАО; 

10. На интернет страницата на министерството се подържа секция „Най-често 

срещани въпроси и отговори“; 

11. В ЦАО е монтирана интерактивна система, предназначена за ползване от 

потребителите, с възможност за търсене и показване на аудиовизуална информация 

за административното обслужване, която се управлява активно от потребителите 

чрез допир до екрана.  

В министерството е създадена възможност за обратна връзка с потребителите 

чрез използване и прилагане на методи за обратна връзка, определени във 

Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в МE, които 

са публикувани на интернет страницата на министерството. През 2020 г. са 

приложени всичките задължителни пет метода за изследване.  

Получената информация от обратната връзка е анализирана и обсъдена и 

заедно с резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите и 

предприетите действия за подобряване на административното обслужване е отразена 

в настоящия доклад. 

I. Метод - извършване на анкетни проучвания 

Министерството на енергетиката всяка година използва най-масовия 

популярен метод за получаване на обратна връзка от потребителите (анкетните 

проучвания) и за измерване на удовлетвореността на потребителите.  

В министерството на енергетика анкетното проучване се прилага чрез 

класическа карта-въпросник, която може да се попълни онлайн, чрез интернет 
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страницата на МЕ, или на място в Центъра за административно обслужване – на 

хартиен носител, която се пуска в специално определена за целта пощенска кутия. 

През 2020 г. в пощенската кутия на Министерството на енергетиката са 

пуснати 11 броя анкетни карти, попълнени от потребителите, които са дали оценка и 

предложения за подобряване дейността на административното обслужване. С цел 

получаване на обективно мнение анкетите са анонимни.  

След обработка на попълнените анкетни карти са обобщени следните 

резултати: 

 

 

91%

9%

1 Досега използвали ли сте услугите на 
администрацията на МЕ? да; не.

да не

 

 

91%

9%

2 Лесно ли намерихте информация за 
административните услуги, които 

предлага Министерството на 
енергетиката? да; не; не мога да прецeня.

да не мога да преценя
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91%

9%

12 Обстановката в приемната предразполага 
ли за свободен разговор със служителите: 

да; не; не мога да преценя. 

да не мога да преценя
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100%

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

до информация; отношението на 
служителите към Вас; обстановката, в която 

се предоставят услугите.

няма препоръки

 

 

 

 

 

 

 

35

9

56

14 Какви са Вашите препоръки за 
подобряване на административното 

обслужване в Министерството на 
енергетиката?

достъпа до информация

обстановката в която се предоставят услугите

не са отговорили

 

 

 

 

От анкетираните потребители с почти 100% удовлетвореност са оценени: 
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 Лесното намиране на административните услуги, които предлага 

Министерството на енергетиката; 

 Ясната/разбираема, изчерпателна и точна информация, която потребителите 

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; 

 Компетентното, любезно и експедитивно отношение на служителите от 

Центъра административно обслужване; 

 Качеството на обслужване на служителите от звеното за административно 

обслужване; 

 Работното време за потребителите; 

 Обстановката в приемната за потребители, която предразполага за свободен 

разговор със служителите. 

 100% от анкетираните потребители са посочили, че намират информация за 

административните ни услуги от Интернет и Центъра за административното 

обслужване, като 35% от анкетираните потребители считат, че „достъпа до 

информация“ се нуждае от подобрение.  

 

 Няма посочени препоръки за подобряване на административното обслужване в 

МЕ. 

 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. Препоръките на потребителите са следните: 

- подобряване на достъпа до информация – 56%; 

- подобряване на обстановката в помещението за предоставяне на 

административните услуги – 35%. 

 По отношение на препоръката за подобряване на достъпа до 

информация може да се посочи следното: 
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 В отговора на въпрос № 4 от анкетата относно информацията на таблото 

55% от анкетираните са отговорили, че тя е „достъпна, разбираема и изчерпателна“, 

а 45% - че „не могат да преценят“. 

 Въпреки че в отговора на въпрос № 13 потребителите не са дали 

препоръки за подобряване на административното обслужване, включително и за 

достъпа до информация, в отговорите на въпрос № 14 35% от анкетираните са 

препоръчали подобрение на достъпа до информация.  

 Отчетеният резултат в отговорите на горепосочените въпроси показва, че 

не всички потребители съумяват бързо да се ориентират както в информацията, 

посочена на информационното табло, така и в останалите канали за информация 

относно предоставяните от министерството административни услуги.    

 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 

в ЦАО. В ЦАО е осигурена информация както за видовете услуги, извършвани от 

министерството, така и за реда и организацията за тяхното подаване. Образци на 

заявление/протокол за предоставяне на административните услуги са на 

разположение на потребителите в самия фронт-офис на ведомството. 

Констатираната препоръка за подобрение на достъпа до информация 

показва, че потребителите имат необходимост от публикуване на по-подробна 

информация за административните услуги.  

Във връзка с изпълнение на препоръката и спазването на стандартите за 

качество в ЦАО беше монтирана интерактивна система, предназначена за ползване 

от потребителите, с възможност за търсене и показване на аудиовизуална 

информация за административното обслужване. 

Информация за предоставяните услуги от Министерството на енергетиката 

може да бъде получена както от ЦАО и от интернет страницата на министерството на 

адрес: www.me.government.bg, така и от Административния регистър.   

По отношение на препоръката за подобряване на обстановката в 

помещението за предоставяне на административните услуги може да се 

посочи следното: 

В Центъра за административно обслужване по препоръка на потребителите 

беше подобрена обстановката, като беше създаден кът за удобство при подготовката 

на заявяване на документите, състоящ се от малко диванче, масичка и кресло, но във 

връзка с обявеното извънредно положение и впоследствие епидемична обстановка в 

страната като предпазна мярка от разпространение на коронавируса част от 

оборудването беше временно прибрано. 

http://www.me.government.bg/
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В изпълнение на препоръката и на стандартите за качество на 

потребителите е предоставен достъп до тоалетна и питейна вода, поставена е 

закачалка за дрехи и чадъри.  

II. Метод - провеждане на консултации със служителите 

 Методът предполага провеждане на регулярни консултативни срещи между 

служителите в ЦАО и другите служители, които контактуват с потребителите.  

 На основание изискванията на чл. 24 от НАО в Министерството на 

енергетиката се проведоха консултации със служители от МЕ, като целта беше да се 

открият чрез обратна връзка проявените слабости в работата на деловодството при 

осъществяване на административното обслужване. 

 В консултациите бяха поканени и взеха участие служители от различни 

длъжностни нива в МЕ. На всички бяха зададени еднакви предварително определени 

въпроси.  

 От проведените разговори и обсъждания със служителите в МЕ можем да 

направим следните изводи: няма забележки относно поведението и дисциплината на 

служителите, предложението е в посока стриктното спазване на стандартите за 

качествено на административното обслужване. 

 С оглед предприемане на необходимите мерки за отстраняване на пропуските в 

работата на служителите, осъществяващи деловодната дейност, беше проведена 

работна среща, на която се обсъдиха резултатите и пропуските с цел преодоляването 

им за в бъдеще. 

 

III.  Метод - извършване на наблюдения по метода "Таен клиент". 

Методът „Таен клиент“ използва наблюдатели, обучени да оценят и измерят 

спазването на определени стандарти или процеса на заявяване и получаване на 

услуга от страна на потребителя, които действат като потенциални клиенти и 

докладват по детайлизиран и обективен начин за своето преживяване. 

В МЕ предварително беше разписан сценарий, по който протече  

наблюдението. Наблюдението по метода „Таен клиент“ се извърши на три етапа:  

 Първи етап: „Планиране“ – обхваща определяне на обхвата и каналите, 

избор на подход за изпълнение, сценарий, дефиниране на критерии за оценка, 

подбор и подготовка на наблюдателя; 

 Втори етап: „Провеждане“ – включва информиране на служителите, 

провеждане на наблюдението и предоставяне на структурирана обратна връзка; 

 Трети етап: „Последващи действия“ – включва изготвяне на доклад и 

препоръки, разпространение на резултатите и изпълнение на препоръките. 

Наблюдението беше насочено към административното звено, осъществяващо 

деловодното и административно обслужване на МЕ в отдел „Административно 

обслужване и човешки ресурси“ (АОЧР) и беше осъществено от служител на 

министерството.   
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Служителят беше обучен да оцени и измери спазването на три общи стандарта 

за качеството на административното обслужване в МЕ при процеса на заявяване и 

получаване на услуга от страна на потребителя, а именно: 

 Стандарт № 8 за спазване на правила за комуникация с потребителите; 

 Стандарт № 12 за срок за отговор на отправени запитвания от общ характер; 

 Стандарт № 13 за време за изчакване за обслужване.  

Измерването на резултатите от наблюдението се осъществи чрез оценяване 

спрямо предварително определени критерии.  

Общата оценка за нивото на обслужването след проведеното наблюдение е 

следната: 

По Стандарт № 8 (правила за комуникация с потребителя) – използвани са 

задължителните реквизити в комуникацията; 

По стандарт № 12 (срок за отговор) – срокът за обработване и отговор на 

запитвания от общ характер е до 5 работни дни, в случая поисканият документ – 

служебна бележка за всички осигурителни рискове е издадена за 1 ден;  

По стандарт № 13 (време за изчакване при обслужването) – времето на 

обслужване е в диапазона между 5 и 10 минути. 

С оглед на гореизложеното може да се направи изводът, че служителите, 

осъществяващи деловодната дейност в министерството, са запознати и спазват 

стандартите за качествено административно обслужване.  

 

IV Метод - анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали 

Сигналите, предложенията, жалбите и похвалите могат да се възприемат като 

един общ метод за обратна връзка, доколкото при всички тях става въпрос за 

събиране и/или анализ на различни, най-общо казано „мнения“ на потребителите. 

Подаването и разглеждането на сигнали и предложения е изрично 

регламентирано в АПК. За жалбите и похвалите като метод за обратна връзка не са 

налице нормативно разписани процедурни правила. 

Жалбата като метод за обратна връзка следва ясно да се разграничи както от 

жалбата срещу определен административен акт, така и от сигналите, които 

принципно също могат да се подадат и чрез „жалба“ (както често потребителите ги 

наименуват поради изключително широката популярност на този термин). 

През 2020г.в МЕ не са постъпвали жалби, сигнали и предложения относно 

административното обслужване.  

Постъпилите похвали за служителите и за организацията на 

административното обслужване са устни и в попълнените анкетни карти. 

 

V Метод - анализ на медийни публикации 

Анализът на медийни публикации, отнасящи се до административното 

обслужване, отразява акцентите в процеса, намерили място в националните и 
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регионалните печатни и електронни медии, както и в социалните мрежи. Целта е да 

се установи нагласата на потребителите и тяхната удовлетвореност от 

административното обслужване в министерството.  

Методът се използва за реакция при необходимост на конкретни публикации 

относно качеството на административното обслужване и предприемане на действия 

за неговото подобряване.  

Възможен вариант е и да се проведе медийно наблюдение и анализ за 

определен период от време на тема с медиен интерес във връзка с конкретна 

административна услуга или регулаторен режим на министерството.  

През 2020 г., във връзка с пандемичната обстановка, Министерството на 

енергетиката пренасочи голяма част от контактите си с потребителите онлайн. Бяха 

издадени специални препоръки за това, при възможност, гражданите да общуват с 

администрацията на министерството чрез имейли, а не с физическо присъствие на 

място във ведомството. Препоръките бяха публикувани на интернет сайта на 

министерството, а впоследствие намериха място и в медиите, които по това време 

информираха за подобни изменения в работата на различни ведомства и служби. 

Обратна връзка за административното обслужване в министерството може да 

се търси и чрез подадените от заинтересовани лица коментари, мнения и препоръки 

по проекти на документи, публикувани за обществено обсъждане.  

Така например, в края на 2020 г., на интернет сайта на МЕ беше публикуван 

проект за промени в наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за 

енергия от ВЕИ. Промените се отнасяха до едногодишно удължаване на срока на 

действие на наредбата и въвеждане на възможност допустимостта на предприятията 

по наредбата да бъде проверявана служебно.  

Без съмнение, това е съществено облекчаване на административната тежест за 

бизнеса и този факт беше оценен от потениалните ползватели. Макар че в периода 

на обществено обсъждане не са получени коментари по текстовете на наредбата, 

свързани с намаляване на административната тежест, по данни на специализираната 

администрация, която работи по темата, това изменение е било посрещнато с 

удовлетворение още при подготовката на документа, която е реализирана в тясно 

сътрудничество с бизнеса.  

През 2020 г. административното обслужване в Министерството на 

енергетиката не е било обект на други медийни публикации.  

Предвид гореизложеното, относно прилагане на системата за обратна връзка 

от потребителите на административни услуги, Министерството на енергетиката  е 

изпълнило всички задължителни методи за подобряване на цялостното 

административно обслужване. 

 

 


