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БЛАГОЕВГРАД



Анкетата

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО

• Анонимното анкетно проучване;

• 1 май ÷ 31 май 2015 г.

• В 14-те общински администрации на област 

Благоевград;

• В Областна администрация Благоевград;

• Общ брой анкетирани – 318 лица.

НАСОЧЕНОСТ

• Проучването е насочено към всички потребители на 

услуги в общинските администрации и областна

администрация – физически и юридически



Цели

•  Събиране на информацията относно потребителската 

удовлетвореност от компетентността на служителите;

• Проучване на оценката на гражданите за потенциалните 

възможности за прояви на корупция в администрациите;

• Събиране на информация за свидетелство на прояви на 

корупция;

• Оценката на доверието на гражданите към изградените 

структури за борба с корупционните прояви.



Основна цел

Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупция да организира и 

провежда периодични анкетни проучвания за да 

оценява ефективността на прилаганите политики и 

инициативи, както планира и внедрява механизми 

за противодействие на корупционните прояви и 

практики.



Оценката на анкетираните за 

потенциалните възможности за 

корупция и на кои нива от 

администрацията

Оценката на анкетираните за 

причините, пораждащи 

корупция

Обществената нетърпимост 

към корупционните действия 

или нагласа за морален 

компромис?

Информация за свидетелства

на прояви на корупция

Ефективност в прилагане на 

модела за административно 

обслужване „едно гише“ и 

честота на ползване на 

услугите.

Коректност и съдействие 

при административното 

обслужване

Удовлетвореност от 

компетентността на служителите 

и от предоставената 

информация. 

Съпоставка на оценката на 

юридическите и 

физическите лица за 

възможностите за корупция в 

администрацията

Насоченост на въпросите



Въпроси по оценка на ефективността на модела за 

административно обслужване, компетентността, 

информираността за процедурите

Резултати

• Гражданите дават добра оценка за администрациите, като 

приблизително 90 % изразяват мнение, че бързо са ориентирани в 

процедурата и са обслужени от компетентен служител;

• Около 7 % изразяват мнение, че работата на служителите е мудна, а 

3 % определят отношението на служителите за нелюбезно;

• Значителен дял от анкетираните са осъществили контакти на 

ръководно ниво – 29 % за общинските администрации и 16 % за 

Областна администрация, което е извън принципа на „едно гише“.

Значителният дял на потребителите на услуги, обслужени след осъществяване на 

контактите на различни нива в администрацията не спомага за прозрачността на 

администрацията и удовлетвореността от обслужването.



Честота в потреблението на административни услуги

Отчетените резултати са потвърждение на голямата роля на общинските 

администрации в осигуряването на административното обслужване, респективно са 

институциите, които в голяма степен формират общественото мнение и оценка за 

работата на администрацията като цяло.
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Оценка на гражданите за риска от корупция сред 

служителите и на кои нива

Оценката на гражданите е, че най-рискови в прилагане на корупционни действия са 

експертното ниво и ръководно ниво в администрацията (25 %).

• 69 %  - служителите в администрациите нямат условия за корупционни прояви;

• 31% изразяват мнение, че възможност за корупция има на следните нива:

обслужващи 
гише; 5%

експертите; 14%

ръководно ниво; 
11%

Други; 1%нямат възможност; 
69%

ИМАТ ЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОРУПЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ И КОИ 
НИВА



Съпоставка на отговорите на физическите и юридически 

лица за риска от корупция сред служителите

Съпоставката на резултатите в групите потребители на услуги показва, че 

представителите на бизнеса са подложени в по-голяма степен на корупционен 

натиск.

• 69 %  - служителите в администрациите нямат условия за корупционни прояви;

• 31% изразяват мнение, че възможност за корупция има.
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Оперативната самостоятелност в следствие на неефективни нормативни 

правила, технологично нерегламентирани процедури по услугите, липса на 

процесен подход на управлението, са вероятната причина служителите да имат 

възможността да „създават формални пречки“, което поражда и негативната 

оценка в гражданите.

• 5 %  - поискан подкуп 

или им е било 

подсказано;

• 13 % изразяват 

мнение, че с изрядните 

си документи не е 

предоставена 

възможност за 

корупционен натиск;

• 82 % нямат 

впечатления, че 

служителите прилагат 

корупционни действия.
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Обществена нетърпимост към корупционни

прояви

Настоящото анкетно проучване е насочено и към оценка на 

обществената нетърпимост към корупционните прояви и готови ли 

са гражданите да сигнализират за такива действия.

• 14 % смятат, че подаването на сигнал е ненужно;

• 47% - ще сигнализират на ръководството на администрацията;

• 20% - ще подадат сигнал пред медиите и

• 19 % - пред Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията.

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията е 

заложил в приоритетните си цели провеждане на политика за насърчаване на 

гражданите за включването им в процесите на противодействие на проявите на 

корупция. В изпълнение на това са необходими целенасочени и координирани с 

местните власти действия  за повишаване на доверието на гражданите



Програма за постигане на прозрачност в 

публичните дейности и превенция от корупция 

2014-2018 
• ООСППК ще работи за разширяване на сътрудничеството между  

държавните  институции,  гражданското общество, медиите и 

бизнеса на територията на областта;

• Ще работи за утвърждаване на доверието на гражданите към 

институциите за противодействие на корупцията;

ООСППК планира:

• Разширяване на обхвата на анкетното проучване и сред 

териториалните структури на изпълнителната власт;

• Проучване на по-широк кръг от граждани – брой, съответстващ на 

потреблението на административни услуги;

• Периодични анкетни проучвания с цел оценка на ефективността на 

прилаганата политика;



Община Банско

Община Белица

Община Благоевград

Община Гоце Делчев

Община Гърмен

Община Кресна

Община Петрич

Община Сандански

Община Сатовча

Община Симитли

Община Струмяни

Община Хаджидимово

Община Якоруда

Анкетното проучване бе 

проведено със съдействието на 

общинските администрации на 

територията на област 

Благоевград

Областен обществен съвет 

за превенция и противодействие 

на корупцията

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЛАГОЕВГРАД


