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1. Увод 
 

Настоящият доклад е изготвен и публикуван на интернет страницата на 

Регионална здравна инспекция Смолян във връзка с нормативните разпореждания на чл. 

24, ал. 8 от Наредбата за административното обслужване (НАО). 

Съгласно НАО, потребител е всеки гражданин или организация, които: 
 

а) заявяват и/или ползват административно обслужване чрез заявления/искания за 

издаване на индивидуални административни актове, за предоставяне на административни 

услуги, за извършване на други административни действия по искания, уведомления и 

декларации, които са предвидени в нормативен акт; 

б) подават сигнали, предложения, жалби и други; 

в) осъществяват контакт (лично или по друг начин) по повод административното 

обслужване. 

В РЗИ Смолян е създадена възможност за обратна връзка с потребителите, чрез 

използване и прилагане на методи за обратна връзка, определени във Вътрешните 

правила за организацията на административното обслужване, които са публикувани на 

интернет страницата на инспекцията. Получената информация от обратната връзка е 

анализирана и обсъждана и заедно с резултатите от измерването на удовлетвореността на 

потребителите и предприетите действия за подобряване на административното 

обслужване са отразени в настоящия доклад. 

Главната цел на проучването и измерването на удовлетвореността на 

потребителите от предоставяните административни услуги е повишаването на качеството 

на административното обслужване, с обща насоченост и/или акцентирано към 

определени административни услуги. 

 
2. Измерване на удовлетвореността на потребителите. 

 

При прилагане на методите за обратна връзка и при изследване, измерване и 

управление на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното 

обслужване се спазват изискванията, предвидени в НАО и Методологията за измерване и 

управление на удовлетвореността на потребителите, приета с РМС № 246/10.04.2020 г. 

за одобряване на Ръководство за разработване на Харта на клиента и Методология за 

измерване на удовлетвореността на потребителите. 

 
2.1. Методи за обратна връзка, използвани за извършване оценка на 

удовлетвореността на потребителите. 

 

Измерването на удовлетвореността на потребителите се осъществява чрез  

следните задължителни методи за обратна връзка, посочени в чл. 24, ал. 2 и 3 на НАО: 

1.  извършване на анкетни проучвания; 
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2.  провеждане на консултации със служителите; 

 

3.  извършване на наблюдения по метода „таен клиент“; 

 

4.  анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали; 

 

5.  анализ на медийни публикации. 

 

Използват се и следните допълнителни методи: 

- осигуряване на постоянна комуникация чрез електронна поща; 

- осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно 

време;  

- лично участие на Директора на РЗИ с обществени и публични мероприятия, 

осигуряващи широки контакти с гражданите, физическите и юридическите лица;  

- публикуване на интернет страницата на нормативни актове, наредби, правилници 

и информация за   предлаганите административни услуги, формуляри за заявления и др. 

-  определяне на приемни дни  

Прилагането на методите позволява изследване на различни елементи на 

удовлетвореността. 

Административното обслужване в РЗИ Смолян се осъществява на принципа на „Едно 

гише“ в Центъра за административно  обслужване на РЗИ-Смолян  с работно време от 

8,30:00 до 17 часа,  без прекъсване, всеки работен ден.  

В случай че, в края на работното време има потребители на административни 

услуги, работата в ЦАО продължава до като бъдат обслужени, но не по-късно от 19 часа. 

Разглеждат се и се отговаря бързо на запитвания от общ характер. За устни запитвания 

на място или по телефона – на момента, а ако е необходима допълнителна проверка в 

рамките на 20 минути, а за писмени запитвания – до 5 работни дни. В рамките на 20 

минути се осъществява: 

 Прием на документи.  

 Предоставяне на готови документи.  

 Ако е необходимо, консултация със служител, компетентен по услугата. При 

изпълнение на служебните си задължения, всеки служител от администрацията носи 

отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното 

към което принадлежи на български и английски език. 

       През 2020-2021 г. във връзка с пандемичната обстановка, свързана с епидемичното 

разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и 

здравето на гражданите в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ са осигурени 

необходимите противоепидечмични мерки. Гишето на ЦАО е осигурено с предпазни 

прегради. Чрез пропусквателен режим се следи да няма струпване на хора. Спазени са 

изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на 

защитни маски за лице на закрити обществени места. 
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2.2. Проведено проучването през 2021г. 

Предвид нормативни промени в Наредбата за административното обслужване, 

приети през 2020 г., извършено проучване за 2021 г. продължава да обхваща елементи 

по организацита на предоставяне на услуги и дейности при административното 

обслужване в РЗИ-Смолян, като наблюдението се акцентира върху прилагането на 

нормативните изисквания при осъществяването на административното 

обслужване и спазването на стандартите за качество на административното 

обслужване. 

Целите на проучването са: 
 

 Изследване организацията на административното обслужване и управлението 
 

на качеството му, във връзка с промените в НАО и РМС № 246/10.04.2020 г.; 
 

 Въвеждане на механизмите за обратна връзка в РЗИ, съгласно НАО и РМС № 
 

246/ 10.04.2020г., и изследване ефективността на процеса по прилагането и.  

 

Целеви групи за проучване: Потребители на административни услуги и служители 

от РЗИ Смолян, осъществяващи дейности по административно обслужване. 

 
 
2.2.1.  Информация, оценки  и  препоръки,  постъпили  и/или  събрани  чрез 

използването на методите за обратна връзка. 

А). Извършване на анкетни проучвания. 
 

Анкетните проучвания в РЗИ Смолян са основна форма на проучване и се 

провеждат чрез: 

  Попълване на хартиена  анкета  на  място  в  Центъра  за  административно 

обслужване (ЦАО) на РЗИ Смолянн  и пускане в нарочно определена и 

обозначена за това кутия; 

  Онлайн анкета с аналогично съдържание на интернет страницата на РЗИ, като 

формуляра се попълва и изпраща директно от интернет страницата, без да се 

налага принтиране и изпращане по електронната поща. 

Анкетното проучване се използва за постоянно и непрекъснато получаване на 

обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното 

обслужване, предоставяно от инспекцията. Анкетната карта дава най-обща възможност за 

получаване на обратна връзка за това, как администрацията се справя с 

административното обслужване в различните му направления. Насочеността на анкетната 

карта е към изследване на определен обхват от дейности за спазването на стандартите за 

качество на административното обслужване. 

През 2021 г. са попълнени анкетни карти общо 75 бр. на хартия в ЦАО. Няма 

попълнени електронни анкетни карти. Техническата проверка на анкетните карти 

установи 8 некоректно и непълно попълнени - /10,6%/, които са  изключени от крайната 

извадка. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите и техните възможни 

отговори са ясно формулирани. Въпросите са 13 бр., като потребителите имат възможност 

да посочват повече от един отговор на част от въпросите, както и свободен текст на един 
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въпрос. Всеки от въпросите изпълнява конкретна задача, допринасяща за структуриране 

на анализ и определяне нивото на удовлетвореност: 

1. Използване на услуги – въпрос 1;  

2. Качество на предоставяната информация – въпроси  2,3,4,5,6,7,8; 

3. Форми за достъп на информация – въпрос 9; 

4. Отношение на служителите към потребителите на услуги – въпрос 10; 

5. Области за подобрения – въпрос 11. 

 

 Данните от попълнените анкетни карти са следните: 

65 % от анкетираните потребители са посочили, че вече са ползвали 

административните  услуги на РЗИ-Смолян, а 35 % за първи път  са били потребители /фиг. 

1/. 

Фиг. 1 

 

96 % от анкетираните граждани са отговорили, че са открили лесно информация за 

РЗИ и необходимите им административни услуги, а само 4 % са се затруднили при 

намирането на такава /фиг. 2/. 

Фиг. 2 

 

94 % от потребителите считат, че писмената информация за административните 

услуги /табели, формуляри/ е ясна, лесно разбираема, точна и пълна, 4 % не могат да 

преценят, а 2 % не са удовлетворени от предоставяната писмена информация.  

 96 % от потребителите оценят високо компетентността и старанието на служителите 

да
79%

не
21%

Използвали ли сте до сега услугите на нашата 

администрация?

94%

4% 2%

Лесно ли намерихте информация за администрацията на 

РЗИ и услугите, които предоставя?

да не не мога да преценя
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да съдействат в процеса по предоставяне на услуги, давали са ясни и точни консултации, 

само  3 %  са останали недоволни. 

87 % от анкетираните потребители отговарят, че РЗИ – Смолян е   изпълнила в срок 

поисканите от тях административни услуги, а за 13 % отчасти е спазен срока. 

Анкетираните потребители са получили информация за административните услуги по 

следните канали: от интернет страницата на администрацията - 45 %, от личен разговор 

със служител от администрацията – 42 %, от нормативни документи – 3 %; от телефонен 

разговор със служители от администрацията – 4 %; от роднини, познати – 15 %; и от 

информационно табло – 8 % /фиг.3/. 

Фиг.3 

 

Всички анкетирани 100 % са получили добро отношение от служителите във във 

фронт офиса, служителите са били вежливи и внимателни. 

23 % от анкетираните считат, че информацията относно предлаганите 

административни услуги трябва да бъде още по-достъпна. 27 % са на мнение, че е 

необходима повече количествена информация относно начина за протичане на отделните 

производства по предоставяне на административни услуги.  21 % са лицата, които 

предлагат подобряване на отношението на всички служители, ангажирани в  процеса по 

административно обслужване /фиг. 4/. 

Фиг. 4 

45%

42%

8%

4%

15%

3%

От къд научихте за администрацията и нените услуги? 

интернет

личен разговор със 

служител

информационно табло

телефон разговор

роднини познати
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На отворения въпрос „Какво бихте препоръчали за подобряване на 

административното обслужване?“ е отговорил само един  от анкетираните -   „Да се 

бъдат  предоставяни  повече  електронни услуги за гражданите“. Липсата на други 

препоръки и предложения от респондентите може да се обясни с липса на време за 

задълбочаване по темата или желание за размисъл. Когато въпросът изисква мнение в 

свободен текст, рязко се намалява броят на отговорилите. 

Профилът на потребителите на административни услуги на РЗИ Смолян е следния: 

 

 

23%

27%

15%

21%

9%
5%

Кои стандарти за качество на административното обслужване  

смятате, че се нуждят на много от подобрение 

достъпът до информация

количеството на предоставяната 

информация
качеството на информация

отношение на служителите към 

потребителите
знанията  и уменията на 

служителите
друго

мъж
33%

жена
67%

Разпределение по пол

18-29
12%

30-39
29%

40-49
18%

50-59
18%

60-69
23%

Разпределение по възраст
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Изводите, които могат да се направят от получените резултати са, че отношението към 

административното обслужване, предоставяно от администрацията, за основната част от 

анкетираните е положително. Не е посочена разнородна информация за необходими 

подобрения. Положително е  мнението на анкетираните за служителите, контактували с 

тях във връзка с административното обслужване, основно служителите от ЦАО. Като цяло 

не се констатира забавяне/изчакване от страна на потребителите при обслужването им в 

ЦАО. Необходимо е да се насочи вниманието на потребителите към анкетните карти, с цел 

поощряване на интереса им за тяхното попълване. 

За улеснение на потребителите в сградата на РЗИ има ясно обозначаване и лесно 

достъпно местоположение на ЦАО за всички потребители. Прилага се гъвкаво работно 

време, съобразено с потребностите на клиентите. С цел подобряване на административните 

услуги и улесняване на гражданите през 2021 г. продължиха усилията ни за подобряване 

качеството на административните услуги, за улесняване потребителите при получаване на 

информация за предоставяните услуги и за ползването им, за осъществяване обратна 

връзка с потребителите с цел подобряване на административното обслужване.  

Б). Провеждане на консултации със служителите. 
 

Провеждането на консултации със служителите за 2021 г. продължи да се прилага 

през годината в инициираните от предишната година направления, а именно: 

  На провежданите  регулярни  работни  срещи  в  дирекция АПФСО се 

обсъжда получената неофициално/устно информация от потребителите 

(предложения и мнения) при контактите с тях в ЦАО, като се набелязват 

дейности при констатирани пропуски, вкл. и от служителите, и др.; 

основно
2%

средно
29%

висше
69%

Вид образование

работодател
46%

работещ

34%

безработен

6%

пенсионер

12%

друга

2%

Разпределение по социален статус  
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  Изследване организацията на административното обслужване и управлението 

на качеството му, във връзка с стандартите за качество в НАО и РМС № 

246/10.04.2020г. и идентифициране на дейности за подобрение. 
 

На проведените работни срещи се констатира, че се изпълняват стандартите за 

качество на административното обслужване за Центъра за административно обслужване 

на инспекцията. 

 
В). Извършване на наблюдения по метода „таен клиент“. 

 

За 2021 г. не са провеждани наблюдения по метода „таен клиент“ поради сложността 

на изпълнението на подобен метод в рамките на малка администрация. Методът е  труден 

за изпълнение от, поради ограничения човешки ресурс и ще бъде изпълняван  Аd hoc - при 

специфични ситуации. 

През 2021г. директорът на дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване“ регулярно извършва проверки по телефона като потребител на 

административни услуги на административните звена в инспекцията. Не са констатирани 

неизпълнения или пропуски. Главният секретар също е  извършил   проверка  на интернет 

страниците за наличието на списък с извършваните административни услуги и на 

необходимата информация за заявяването им. Не са открити пропуски. 

 
Г). Анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали. 

 

Методът се прилага за: 
 

  Постъпили сигнали и предложения във връзка с административното обслужване 
 

(съгласно Глава осма от АПК) в инспекцията; 
 

 Постъпили жалби  по  въпроси,  представляващи  законен  интерес  на 

потребителите, във връзка с определено поведение/фактическо положение на 

административното обслужване и съдържащите се в тях искания/молби за отстраняване 

на посочени нередности. 

 Постъпили похвали по различни канали в инспекцията, като изказано 

одобрение/положителен отзив за организацията на административното обслужване. 

През 2021 г. не са постъпвали сигнали и предложения относно 

поведение/обстоятелство на административното обслужване, съгласно Глава осма от АПК. 

Не са идентифицирани и жалби в тази област. 

Постъпилите похвали за служителите и за организацията на административното 

обслужване са устни и отразени в попълнените анкетни карти. 

 
 
 

Д). Анализ на медийни публикации. 
 

Наблюдението включва национални медии, радио, телевизия, печатни издания, 

информационни агенции, онлайн издания, социални мрежи и други, за да се установи 

нагласата на потребителите и тяхната удовлетвореност от административното 

обслужване, във връзка с услугите и регулаторните режими на инспекцията. 



1
0 

 

Методът се използва за да се реагира, при необходимост, веднага на конкретни 

публикации, относно качеството на административното обслужване в инспекцията; 

През 2021 г. не са идентифицирани медийни прояви, акцентирани върху 

административното обслужване в администрацията.  

 

Действия за оптимизиране на процесите и подобряване на 

административното обслужване. 

През 2022 г. ще бъде продължен процесът по предоставяне на потребителите на 

актуална и изчерпателна информация за видовете административни услуги, както и 

насърчаването на потребителите да изразяват мнения, предложения и препоръки с цел 

подобряване нивото на обслужване.  

РЗИ Смолян ще продължи да обновява публикуваната информация на интернет 

страницата си така, че тя да бъде актуална и отговаряща на нуждите на потребителите. 

Ще продължи да изследва нивото на удовлетвореност, чрез прилагане на установените 

методи и изпълнение на планираните дейности 

         Активно търсим възможности за:  

 създаване на по-добра организация на работа и възможност за разминаване на 

потоците в ЦАО, където едновременно се изходира служебна кореспонденция и се 

обслужват потребителите на административни услуги. 

 по-добра концентрация, повече внимателност при входиране на документи, 

касаещи една и съща преписка, за да не се получават различни входящи номера при 

входирането им и различни изходящи номера при изходирането на същите. 

  увеличаване броя на електронните административни услуги на Единния портал за 

достъп до ЕАУ, поддържан от ДАЕУ; 

 
Регионална здравна инспекция - Смолян  се стреми да бъде съвременна и модерна 

европейска администрация, с добро управление, в която да бъдат гарантирани следните 

принципи и приоритети: 

 За гражданите: 

 - уважение, защита и гарантиране на техните права; 

 - отзивчивост, отговорност, помощ и подкрепа за всеки един гражданин. 

 За администрацията: 

 - ефективно и бързо изпълнение на служебните задължения; 

 - повишаване на качеството при предоставяне на административните услуги;  

 - използване на лесни за опериране и ефективни информационни технологии; 

 

 


