
АНАЛИЗ 
на оценката на потребителите на административни услуги на 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Габрово, 
извършена чрез 

Анкети за обратна връзка с граждани и бизнес при осъществяване на 
административното обслужване 

в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

Административното обслужване в Регионална здравна инспекция Габрово е 
организирано на принципа „едно гише" в приемна за граждани, в сградата на РЗИ. 
находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев" № 2, стая № 101. На видно място е 
поставена кутия за подаване на анкети за удовлетвореността на потребителите от 
предоставените административни услуги. Проучването и измерването на удовлетвореността 
на потребителите се извършва веднъж годишно. 

Във фоайето на сградата е поставена пощенска кутия за подаване на „Писмени 
сигнали и предложения". Кутията се проверява от комисия, назначена със заповед на 
директора на РЗИ Габрово ежеседмично, като за констатациите се съставя протокол. През 
отчетният период не са постъпили сигнали и предложения, изготвени са 12 протокола. 

Създадена е възможност анкетни карти, отразяващи удовлетвореността на граждани 
и организации от извършваното административно обслужване да се подават и по 
електронен път. За периода такива не са подавани. 

През годината е направен и преглед на книгата за предложения, сигнали, жалби, 
мнения и препоръки поставена в приемна за граждани, етаж 1, стая 101 в сградата на 
администрацията. Трима граждани са изказали похвала към младши експерт Веселин 
Василев, служител от „Приемна за граждани" за бързото, коректно и професионално 
обслужване. 

При проучване удовлетвореността на гражданите за 2019 г. е използван метода на 
анкетиране на мястото на получаване на услугата, при който потребителят дава своето 
мнение непосредствено при заявяване на административната услуга или след получаване на 
услугата, посредством попълването на анкетна карта. 

За периода са попълнени девет анкетни карти. 
Лицата са ползвали услуга за подаване на документи и за получаване на документи, в 

качеството си на физическо лице (седем анкетни карти) - 78% и юридическо лице (две 
анкетни карти)- 22%. Най-активни в попълването на анкетните карти са гражданите на 
възраст под 25 години (три анкетни карти) -33% и граждани на възраст от 36-45 години (три 
анкетни карти) - 33 %. Две анкетни карти са попълнени от граждани на възраст от 45-55 
години - 22 % и една анкетна карта от гражданин на възраст от 26-35 години - 12 %. 

Пет граждани са с висше образование - 56 %, трима със средно образование - 33 % и 
един с основно образование - 1 1 % . 

На въпрос „Получавате ли достатъчно информация от служителите, които работят с 
Вас" седем анкетирани са отговорили положително - 78% и смятат, че не трябва да се 
подобри организацията на обслужване и изцяло са доволни от обслужването, което се 
предлага. Един от анкетираните - 11 % не може да прецени дали е получил достатъчно 
информация и не смята, че трябва да се подобри организацията на обслужване. Само един 
от анкетираните - 11 % не е получил достатъчно информация и смята, че трябва да се 
подобри организацията на обслужване, но не е направил предложения. 

На въпроса „Какво не Ви харесва в административното обслужване" седем от 
анкетираните - 78% са отговорили, че всичко в административното обслужване им харесва. 
Един от анкетираните - 11 % е определил административното обслужване като сложна 
процедура и е предложил опростяване на обслужването, а друг от анкетирните - 11 % не 
харесва времетраенето на обслужването и смята, че липсва необходимата организация. 

На въпрос „Отказвана ли Ви е помощ от служител, който работи с Вас" пет от 
анкетираните -56 % са отговорили „Не никога не ми е отказвана помощ", двама от 
анкетираните - 22 % са отговорили „Да, отказвана ми е изцяло" помощ от служител. Двама 
от анкетираните - 22 % са отговорили „Да, отказвано ми е съдействие за определени неща". 



Пет от анкетираните - 56% са запознати, че РЗИ Габрово има страница в интернет, 
като четири анкетирани - 44% биха използвали да получит административна услуга по 
електронен път, защото смятат, че така ще си спестят време и усилия. Един от анкетираните 
- 12 % не може да прецени дали би използвал административна услуга по електронен път, 
четири от анкетираните - 44 % биха използвали административна услуга по електронен път, 
но са изразили съмнение едва ли ще могат да свършат всичко по интернет. 

Проучването показва, че активността на гражданите, потребители на 
административни услуги в РЗИ Габрово остава сравнително ниска. 

Общо резултатите показват добро качество на предлаганите административни услуги 
в „Приемна за граждани" на РЗИ Габрово. 

След направен анализ е проведена среща със служителите, работещи „на едно гише", 
които следва да насочат усилията си към оказване по-голямо съдействие на гражданите при 
получаване на административните услуги и намаляване времетраенето на обслужването. 
Обсъдено е становището на единия анкетиран, относно сложността на процедурите. 
Отбелязано бе, че сканирането на документите в деловодна програма улеснява и 
служителите и гражданите при правене на справка по преписките, както и освобождаването 
им от представяне на документи, предварително издадени от РЗИ. 

Липсата на постъпили сигнали и жалби, във връзка с административното 
обслужване, както и изразената от анкетираните граждани положителна оценка показва, че 
е постигната в голяма степен една от целите на инспекцията - осигуряване на 
административно обслужване с високо качество, с внимание към потребностите на 
клиентите. 


