
Резултати  

от проучване мнението, препоръките и удовлетвореността на потребителите 

от услугите, предлагани от РЗИ – гр.Варна за първо шестмесечие 2014 г. 

 

 
В РЗИ - Варна за периода от месец януари до месец юни 2014 г. от клиенти на 

инспекцията са попълнени 200 анкетни карти, (за сравнение с І – во шестмесечие – 218 

анкетни карти) като по места на попълване са разпределени както следва:  

 от урната във фоайето – 40 карти; 

 приемна “Медицинска Паразитология” – 68 карти; 

 приемна “Микробиология” – 7 карти; 

 приемна “РКМЕ” – 13 карти; 

 по електронен път - 5 карти; 

Приложен е метода  "анкета-интервю" с потребителите за достигане на по-голям 

брой анкетирани лица. ( в т. ч. 68).  Личното интервюиране е метод, при който се задават и 

допълнителни, насочващи въпроси. 
На въпроса “В какъв срок е извършена от служителите на РЗИ желаната от Вас 

административна услуга?”, 89% от гражданите посочват, че са обслужени в рамките на 

законовия срок, а 11 %  -  извън този срок (съотв. 90%  и 7 %). 

Качеството на административното обслужване в РЗИ оценяват като “много добро” 

и “добро” 67,5% от анкетираните (в сравнение с предходния период - 77%). Останалите 

отговарят: “задоволително” и “лошо” – 23%. 

Като “любезно”, “отзивчиво” и ”компетентно” се посочва отношението на 

служителите в администрацията – 64,5% .Този показател е по-нисък в сравнение с 

предното шестмесечие – 77%. “Формално” и “пренебрежително” е отношението според 

39,5% от гражданите. (24% - е за предходния период) 

От събраните анкети от месец март 2014г. прави впечатление, че клиентите са били 

по-бавно обслужени в деловодството поради съвместно регисъра на здравни книжки при 

тях : “недостатъчно работници на гишетата“ 

„много се чака за здравна книжка 

„бавно обслужване в деловодството“ 

„неграмотно и бавно на компютър“ 

Недоволени клиенти изразяват конкретно мнението си: 

 „ремонт на сградата и по добри условия в лабораториите 

„разхождане по етажите“ 

 Част от клиентите, попълнили анкетата, са направили конкретни предложения за 

по-добра организация на работата в РЗИ и подобряване качеството на обслужване:  

“проверка на резултатите по електронен път” 

“копирни услуги за инвалиди” 

„чернова за попълване в РКМЕ“ 

„по-високо ниво на компетентности на служителите в деловодството. Не само на 

ръсководните кадри“ 

„да се вземат бележки на първия етаж“ 

Изводи: 

1.В сравнение с предходния анализ, броя на анкетираните през І шестмесечие на 

2014 г. е по- малък. 



2.Процентът на положителните оценки за качество на предоставяните услуги и 

качество на обслужване на гражданите е намален с близо 10% (според мнението на 

потребителите). 

3.Недоволните клиенти дават повече предложения за подобряване работата на 

инспекцията. 

 

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” 
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