
Резултати  

от проучване мнението, препоръките и удовлетвореността на потребителите 

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

 

 
В РЗИ - Варна за периода от месец юли до месец декември 2014 г. от 

клиенти на инспекцията са попълнени 252 анкетни карти (200 карти за първо 

шестмесечие).  

По места са разпределени в следния ред:  

 39  карти в приемна  „Административно обслужване“; 

 17 карти в приемна „РКМЕ“ ; 

 84 карти в приемна “Медицинска Паразитология” ; 

 10 карти в приемна “Микробиология”; 

 11 карти по електронен път; 

Част от анкетите са попълвани на място в момента на предоставяне на 

услугата в РЗИ- Варна. Анкетните карти са анонимни. Въпросите, включени в 

анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. 

За друга част (91) анкетни карти е приложен метода "анкета-интервю" с 

потребителите за достигане на по-голям брой анкетирани лица.  

Пред приемните на „РКМЕ“, “Медицинска Паразитология” и 

“Микробиология” попълнените анкетни карти са 20% повече. По електронен 

път в сравнение с предния период броят на картите е увеличен. 

Пред деловодството броят на анкетите се запазва същият. 

На въпроса “В какъв срок е извършена от служителите на РЗИ желаната 

от Вас административна услуга?”, 94% от гражданите посочват, че са 

обслужени в рамките на законовия срок, а 6 % - извън този срок. (съотв. 89% 

и 11 % за изминалия период). 
Резултатите от проведеното проучване показват, че посетителите дават 

висока оценка за качеството на административно обслужване - “много добро” 

и “добро” за 71,3% от анкетираните. Останалите отговарят: “задоволително” 

и “лошо” – 28,6%.(в сравнение с предходния анализ –броят на доволните 

е 67,5%, а на недоволните - 23% от обслужването. ) 

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

на служителите в администрацията от 69,5% от потребителите. Този 

показател е по-висок в сравнение с предното шестмесечие – 64,5%.  

“Формално” и “пренебрежително” е отношението според 38% от гражданите. 

(39,5% - за предходния период).  

Има изказани похвали за доброто обслужване: 

 „искам да благодаря на д-р Неделчева“ 

„всички служители са невероятни професионалисти“ от анкетна 

карта пред приемна “Медицинска Паразитология”. 



Недоволни клиенти отново поставят въпроса за „ремонт на сградата“   и 

„разхождане по етажите – неудобно за възрастни хора“. 

Относно регистъра на здравни книжки потребителите изразяват мнение 

за „бавно обслужване в стая 28“ и „да работи цял ден регистъра за заверки на 

здравни книжки“. 

Други граждани поставят въпроса за свободен достъп до „тоалетни на 7 

етаж“ и  за изследванията „контейнери безплатно да се осигуряват“.   

 В единични анкетни карти клиентите, попълнили анкетата, са 

направили конкретни предложения за отношение на служителите към 

клиентите и  подобряване качеството на обслужване  на служителите:  

 „по-любезни“ 

 „по-експедитивни“ 

 „по-внимателни“  

 „по-компетентни“   

 „по-отзивчиви“   

Изводи: 

1. В сравнение с предходния анализ, броят на анкетираните клиенти през ІІ 

шестмесечие на 2014 г. е с 20% повече. 

2. Процентът на добрите и лошите оценки за качество на предоставяните 

услуги на гражданите е увеличен в сравнение с предходния период с близо 

5%. 

3. Положителните отзиви за качество на обслужване  “много добро»  и 

“добро“  са с 5 % повече за отчетения период. Запазва се броят на анкетите с 

„формално“  и „пренебрижително“  отношение на служителите на РЗИ към  

клиентите. 

4. Голяма част от клиентите изразяват позитивно мнение, а в 24 анкетни 

карти (9%) потребителите на услуги са недоволни от работата на служителите 

в инспекцията. 
 

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” 

 

Изготвил: С. Иванова 

 

 

 

 


