
 
Резултати  

от проучване мнението, препоръките и удовлетвореността на потребителите от услугите, 

предлагани от РЗИ – гр.Варна за първо шестмесечие 2016 г. 

 

В РЗИ - Варна за периода от месец януари до месец юни 2016 г. от клиенти на 

инспекцията са попълнени 114 анкетни карти, (в сравнение с ІІ – ро шестмесечие на 2015 г. 

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

 във фоайето пред деловодство – 21 карти; 

 приемна “Микробиология” – 14 карти; 

 приемна „Медицинска Паразитология” – 6 карти; 

 приемна “РКМЕ” – 31 карти; 

 по електронен път - 7 карти; 

 "анкета-интервю" - 35 карти; 

През месец март урната пред приемна „Медицинска Паразитология” е премахната.  

Клиентите изразяват следното мнение за работа на служителите в инспекцията 

относно: 

 Качество и срокове на услуги 

Услугите се извършват качествено и в срок за 73,7% от клиентите. Резултатите са 

сходни с предходния анализ - 75 %. Задоволителен отговор са дали 19,3% от гражданите. 

Показателят е почти еднакъв - 19,8% в сравнение с предното шестмесечие. Останалите 7% 

„не са доволни“от качеството и сроковете на услуги. Оценката с отрицателно мнение 

относно сроковете на услуги е повишена с 1,8%. (5,2%.за предходния период) 

 Информация  
  Необходимата информация за попълване на видовете бланки и процедури на 

потребителите е пълна, точна и актуална според 65% от тях. Този показател е завишен в 

сравнение с предходния анализ - 62%. Броят на недоволни клиенти от предоставената им 

информация от 35% намалява до 28% в настоящия анализ. Повишен е процентът на 

анкетирани с недостатъчна информация от 3% на 7%. 

 Отношение 
 С уважение, разбиране и търпение се отнасят служителите от администрацията за 

63% от попълнилите анкетата (резултатът е по-нисък в сравнение с предното шестмесечие 

- 68%). Формално е отношението на служителите за 27% от анкетираните, а 

незадоволително за 10% от тях.(в сравнение с предходния период „формално“ отношение 

26 %, а незадоволително 6%) 

 Качество на административно обслужване 
 Анализът от анкетата показва сходен резултат с предходния период. Потребителите 

оценяват качество на административно обслужване като „много добро“ в 65,8% от 

случаите. Останалите 25,4% посочват „добро“ обслужване, а “незадоволително” отговарят 

8,8%. Процентите за „добро“ и “незадоволително” обслужване са занижени (съответно 

28% и 10% в предния анализ) 

Доволни граждани от обслужването в РЗИ и отношението на служителите към тях 

посочват конкретни имена:  

 Приемна „Вирусология“ - 10 етаж, стая 1002 - Румяна Пенчева. 

 Приемна „РКМЕ“ - Геновева Иванова 

 Отдел „ПЕК” – Д-р Минева и инспектор Петя Бончева  

Недоволни клиенти посочват проблеми относно организацията на работа в РЗИ: 

 има „разхождане по етажите“ 

 липсват „Копирни услуги” 

 бавно обслужване на „Регистър Здравни книжки” 

 въвеждане на ПОС терминал – устройство за плащане с дебитни и кредитни 

банкови карти  

 



Изводи: 

1. В сравнение с предходния анализ, броят на анкетираните през І- во шестмесечие 

на 2016 г. е по- висок. 

2. Понижена е с 1,3% положителната оценка и повишена с 1,8% отрицателната 

оценка за качество и срокове на предоставяните услуги. 

3. Броят на потребители получили пълна и точна информация се увеличава с 3%, а с 

7% намаляват недоволните клиенти от  предоставената информация. 

4. Показателят „много добро“ отношение на служителите в администрацията е 

занижен с 5 % (68% за ІІ - ро шестмесечие 2015г., а за І – во шестмесечие на 2016г - 63%.), 

а се повишава с 4% пренебрежителното отношение на служители към клиенти.(6 % за 

предходен период) 

5. Леко е занижен процентът на клиенти посочили добро обслужване на 

служителите от РЗИ. По –малък е броят  на недоволните. 

6. Посочват се конкретни имена на служители от доволни граждани. 

7. Предложенията на клиентите са с цел подобряване организацията на работа в 

инспекцията. 

 

 

 

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” 

Дирекция „Обществено здраве“ – РЗИ - Варна 


