
 
Резултати  

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

предлагани от РЗИ – гр.Варна за второ шестмесечие 2018 г. 

 

В РЗИ - Варна за периода от месец юли до месец декември 2018 г. от клиенти на 

инспекцията са попълнени 100 анкетни карти, (в сравнение с І – во шестмесечие на 2018 г., 

когато са попълнени 84 анкетни карти), като по места на попълване са разпределени както 

следва:  

 фоайето пред деловодство – 18 карти; 

 приемна “РКМЕ” –23карти; 

 "анкета-интервю" - 59 карти; 

Клиентите изразяват следното мнение за качеството на работа на служителите в 

инспекцията относно: 

 Качество и срокове на услуги 

Услугите се извършват качествено и в срок според 76% от клиентите. Като 

„задоволителна“ са дали оценка 15% от гражданите. Останалите 9% „не са доволни“ от 

качеството и сроковете на услуги. Оценката с отрицателно мнение относно спазване 

сроковете на услуги е при 10% от анкетираните при 19% за предходния период.  

 Информация  
  Необходимата информация за попълване на видовете бланки и процедури на 

потребителите е пълна, точна и актуална според 69% от анкетираните. Броят на недоволни 

от предоставената им информация клиенти е 23% според настоящия анализ. Процентът на 

анкетирани клиенти, които преценяват информацията като недостатъчна е намалял до 8% 

(при 20,2% за І – во шестмесечие на 2018г). 

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

според 68% от клиентите попълнили анкетата. Остава непроменено мнението на клиентите 

за „формално“ отношението на служителите - 24%, а за 8% от анкетираните е 

„незадоволително“. В сравнение с предходния период „формално“ е отношение за 23,8% 

от анкетираните, а незадоволително - за 19,1%).  

 Качество на административно обслужване 
 Като „много добро“, административно обслужване според гражданите е посочено 

от 66 % за ІІ –рото шестмесечие. Анализът на анкетата показва, че ¼ от анкетираните 

определят обслужването като „добро“, а “незадоволително” - 9%. Броят на клиентите с 

отговори „добро“ и “незадоволително” обслужване е намалял - (съответно на 29,6% и на 

17,8%.) 

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

посочват конкретни имена:  

 Приемна „РКМЕ“ - Геновева Иванова  

 Отдел „ПЕК” – Даниела Димитрова 

 Отдел „ПБПЗ“ – Регистър Здравни книжки 

 Стая 27 – Ганка Петкова, Ваня Великова и Виолета Христова 

  

Изводи: 

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

на 2018г. е по- висок. 

2. Недоволните от качеството и сроковете на услуги граждани е намалял с 10%. 

3. Броят на гражданите, получили пълна и точна информация се е увеличил с 19%. 



4. Показателят „формално отношение на служители към клиенти“ е намалял до 8% 

от анкетираните, при 19,1% за предходен период. 

5. Процентът на клиентите, посочили „много добро“ обслужване от служителите в 

РЗИ, е по-висок с почти 12% в сравнение с предходния анализ. Намаляват два пъти 

недоволните от обслужването граждани. Броят на посочилите „добро“ обслужване остава 

непроменен.  

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

 

 

 

 

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” 

Дирекция „Обществено здраве“ – РЗИ - Варна 


