
Резултати  

от проучване мнението, препоръките и удовлетвореността на потребителите 

от услугите, предлагани от РЗИ – гр.Варна за второ шестмесечие 2015 г. 

 

 
В РЗИ - Варна за периода от месец юли до месец декември 2015 г. от клиенти на 

инспекцията са попълнени 83 анкетни карти, (в сравнение с І – во шестмесечие на 2015 г. – 

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

 от урната във фоайето – 5 карти; 

 приемна “Медицинска Паразитология” – 8 карти; 

 приемна “Микробиология” – 15 карти; 

 приемна “РКМЕ” – 22 карти; 

 по електронен път - 2 карти; 

 кутия за сигнали пред деловодството – 6 карти; 

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

брой анкетирани лица. ( в т. ч. 25 анкети).  Личното интервюиране е метод, при който се 

задават и допълнителни, насочващи въпроси. 

Пред приемна „Епидемиология“ не е попълнена нито една анкетна карта. 
Анкетните карти от кутия „жалби“ са за: 

 Здравни книжки – „не се правят всички изследвания в РЗИ – Варна и отново 

пак при вас трябва да се идва – проба Манту.“ 

 Нелюбезно отношение на портала към граждани. 

 Телк МБАЛ „Св. Анна“ – грубо отношение. 

През второто шестмесечие на 2015г. анкетната карта е променена. Включени са 

допълнителни въпроси. 

Клиентите изразяват мнение за работа на служителите в инспекцията относно: 

Извършване на услугите качествено и в срок - „винаги“ и „често“ според 2/3 от 

гражданите, а за останалите 1/3 - “ рядко“ и „никога“ в срок. (съотв. 94% и 6,6%). 

Създадената организация на работа е добра за 63,2% от анкетираните. 

Информацията, която получават потребителите за необходимите им документи и 

процедури е пълна, точна и навременна според 62,1 %. Недостатъчна е за около 40% от 

тях. Този показател откроява недостатъчната връзка между отделните звена в инспекцията. 

С уважение, разбиране и търпение е отношението на служителите от 

администрацията за 68% от попълнилите анкетата. (в сравнение с предното шестмесечие е 

по-нисък-  77,6%). 

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

и “добро” – 64,5% от анкетираните (в сравнение с предходния период –76%). Останалите 

38,4% отговарят: “задоволително” и “лошо” . 

“Формално” и “пренебрежително” е отношението според 27,7% от гражданите.  

Прави впечатление еднаквият брой клиенти - 42%, които посочват за обратно 

получаване на  документите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес за сметка на 

клиента и по електронен път на електронна поща.  

Лично от звеното за административно обслужване желаят да получат документи 

25% от гражданите.  

 

Доволни от отношението на служителите, граждани посочват конкретни имена:  

 приемана „Вирусология“ на 10 етаж - д-р Неделчева, Татяна Димитрова и Румяна 

Пенчева. 



 Приемна „РКМЕ“ -  Геновева Иванова 

 Приемна „Деловодство“ - Лилия Рачева, Вяра Александрова, Стелиян Стоянов от 

Радиационен Контрол и обслужващи лични здравни книжки 

 

Недоволни клиенти изразяват мнението си относно организацията на работа: 

 има „разхождане по етажите“ 

 размер на кутийките за цифри да се увеличи пред приемна „РКМЕ“. 

 условия на труд – висока температури през лятото в приемна „вирусология“. 

 

 На въпроса „Срещали ли сте се с корупционни практики при обслужването Ви в 

РЗИ – Варна? 93% отговарят с „не“ , а 3,7% с „да“, но не посочват какви са те.  

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

по-добра организация на работата в РЗИ:  

  „Услуги на едно гише“ 

  „Да се подобрят условията на труд – работа при високи температури“ 

 

Изводи: 

1. В сравнение с предходния анализ, броят на анкетираните през ІІ- ро шестмесечие 

на 2015 г. е по- малък. 

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

занижен с около 11,5%, а за отношение на служителите в администрацията е занижен с 

близо 9,6% (според мнението на потребителите). 

3. Посочват се конкретни имена на служите от доволните клиенти. 

4. Броят на потребилите за обратна връзка по електронен път е еднакъв с този за 

пощенски оператор на адрес. 

5. 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 


