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ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА  
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,  

ПРЕДЛАГАНИ В БДЧР - ВАРНА 
 
 
 

През тази година се навършват 10 г. от инициативата да се извършва проучване на 
потребителската нагласа към административното обслужване. За периода от 30 юни 2014 г. до 15 
септември 2014 г. с ежедневната кореспонденция бяха изпратени 100 анкетни карти, от които се 
получиха  обратно попълнени 34 броя. В дирекцията, от граждани,  бяха попълнени 11 анкетни 
карти. Проучването е извършено с резултатите от 50 анкетни карти. 

 
Първото проучване на потребителското мнение по отношение на административното 

обслужване е направено през 2004 г. Тогава с изходящата кореспонденция са изпратени 77 карти, 
от които са върнати 47 броя. През 2005 г. са изпратени 73 анкети, а са върнати 16. През 2006 г. са 
изпратени 142 броя, от които са върнати 38. В проучването извършено през първата половина на 
2008 г. са изпратени 80 карти, от които са върнати 25. За проучването през втората половина на 
2008 г. са изпратени 90 карти, от които са върнати 44. За проучването през 2009 г. са изпратени 72 
анкетни карти, от които са върнати попълнени 34 броя. За 2010 г. броят на изпратените и получени 
карти е 75 и 32, от които попълнени на място – 58 бр.; за 2011 г. – 65 изпратени, 30 бр. върнати, 
попълнени на място – 54 бр.; за 2012 г. – изпратени 70, от които върнати попълнени 36 бр. и 
попълнени на място 20 бр.; за 2013 г. – изпратените карти са 100, върнати попълнени 40, а 
попълнени на място -13бр., като получените от общини са 20 бр., от областни администрации – 6 
бр. от фирми 14 бр. и от граждани 13 бр. През 2014 г. се повтаря опита от 2013 г. да се изпращат 
100 бр. анкетни листи с изходящата кореспонденция. Обратно се получиха попълнени  39 бр., а 11 
бр. се попълниха от граждани на място. 

 
Данните в цифри са отразени в таблица 1. Изчислен е процента на върнатите карти от общо 

изпратените: 
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Таблица 1 

 
 

Данните са представени и в графичен вид (Диаграма 1). Добре се виждат  графиките, които се 
образуват от броя на изпратените през съответната година анкетни карти и броят на върнатите 
карти. 
 

 
Диаграма 1 

 

 
 
 
 

Година Изпратени 
анкетни карти 

Получени 
попълнени карти 

Попълнени от 
клиенти на място 

% на върнатите 
карти 

2004 77 47 - 61,04 % 
2005 73 16 - 21,92 % 
2006 142 38 - 26,76 % 
2008 

първо полугодие 
80 25 - 31,25% 

2008 
второ полугодие 

90 44 - 48,80% 

2009 72 34 - 47,22% 
2010 75 32 58 42,67% 
2011 65 30 54 46.15% 
2012 70 36 20 51.42% 
2013 100 40 13       40% 
2014 100 39 11       39% 
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Анализирайки графиката, стигаме до извода, че през първите четири години, интересът е 

колеблив, а от 2008 г. заинтересоваността на потребителите от проучването се  запазва  и е трайна, 
тъй като върви в определено непроменящо се  съотношение.  

Същото наблюдаваме и в Диаграма 2, заинтересоваността на потребителите, ползващи 
административни услуги, се запазва като цяло, като през годините варира  в диапазон от 21.92 % 
до 61.04 %. Налице е трайна тенденция за реагиране на провежданата анкета.  

 
 
 

Диаграма2 
 

 
 
 
 
 

Можем да направим и друг анализ - вижда се, че най-голям интерес е имало през 2004 г., 
когато са върнати попълнени 61.04% от анкетните карти, след което има спад, и отново постепенно 
интересът се повишава. Това явление може да се обясни с факта, че Басейнова дирекция за 
Черноморски район – Варна /БДЧР – Варна/ през 2004 г. е била нова институция и обществеността 
се е обърнала с явен интерес към нея, проучвайки я какво представлява, какво предлага, как 
изпълнява задачите си. В следващите години се наблюдава по-слаба заинтересованост към 
дейността и.  Може да се каже, че благодарение на настойчивостта на служителите на БДЧР – 
Варна при провеждане на  проучването, в дирекцията има вече натрупани достатъчно количество 
данни, които да се анализират. 

Статистическите цифри говорят, че отношението на потребителите към проучването и към 
дейността на дирекцията като институция е положително. 
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          Въпреки, че обществеността не откликва активно, звеното по АО ще продължава ежегодно 
да извършва анкетното проучване.  

Целите на проучването са да се определят нагласите на потребителите по основни въпроси: 
 

 Как се възприема предоставяната от служителите информация; 
 Какви са каналите за достъп до информация; 
 Кои аспекти на административното обслужване се нуждаят от подобрение; 
 Как се възприема обслужването на принципа “едно гише”; 
 Корумпирани ли са служителите в дирекцията. 

 
 
 

ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, ПОПЪЛНИЛИ АНКЕТНИ КАРТИ 
 

 бр. % възраст Социален статус образование 

 50 100,0 25-40 41-55 над 55 работещи работодатели пенсионери безработ
ни 

основн
о средно висше 

мъже 24 41.5 75.% 25% 0 0 0 38% 62% 

жени   26 58.5 
50% 32% 18% 

88%  4%  8% 0 0       88%       
12% 

 
  
 

1. Анкетни карти са попълнили общо 50 лица,  от които 24 мъже и 26 жени. Данните са 
посочени в Диаграма 3. 

 
 
 

Диаграма 3 
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жени
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2. Възраст на анкетираните: 50 % са на възраст между 25 до 40 г.; 32 %  от 41 до 55 г.; над 55 г. 

са 18 % . Данните показват, че най-активни и тази година са по-младите. Тези потребители 
показват най-голям интерес и по-сериозно отношение към проучването. Данните са 
посочени в Диаграма 4. 
                                              

Диаграма 4 
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3. 96 % от анкетираните са с висше образование, а останалите 4 % са със средно образование 

(Диаграма 5). 
 
Изводът, който може да се направи от данните, получени при обработването на 

анкетните карти е, че търсещи услугите на БДЧР – Варна са най-вече лица с висше 
образование.  Вижда от Диаграма 6.  

Това е показателно от гледна точка на информираността на клиентите. Потребители 
с висше образование знаят повече за институцията, в която отиват, запознати са с видовете 
услуги, които могат да получат и повечето от тях ползват и интернет услуги. Те са 
запознати и с принципа обслужване на „Едно гише”.  

В тази връзка те са и по-взискателни към качеството на обслужването и 
предоставяните им услуги. Оценките, които те дават за обслужването са понякога по-
критични и свързани с по-високи изисквания към стандартите на обслужване. 
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Диаграма 5 
 

с висше
образование

със средно
образование

 
 
 

Разпределени по пол, анкетираните са със следните данни: 
 

Диаграма 6 
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4. Социален статус: от общия брой анкетирани 82% са работещи, 14% са работодатели. Тази 

година сред анкетираните има и пенсионери. Те представляват 4%. Разпределението по пол 
и социален статус на анкетираните е изобразено на Диаграма 7. Работещите жени са 88%, а 
мъже – 75%. Работодатели сред мъжете са 25%, а при жените – 4%. Участвалите 
пенсионери са също жени. Те са 8%. Вижда се, че участници не само в проучването, но и в 
ползването на административни услуги са хора със статус „работеши”. Предполага се, че  
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това са служители от фирми, ползващи услугите на Басейнова дирекция. Ясен е статута и на 
категорията „работодатели” – това са представители на бизнеса, ползващи услугите на 
дирекцията. 

 
Диаграма 7 
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КАК СЕ ВЪЗПРИЕМА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

90 % от анкетираните са отговорили, че лесно се намира информация за дирекцията и 
нейните административни услуги. Това говори, че  хората са запознати с дейността на БДЧР. 
Трябва да се обогатява информацията за дейността по всички информационни канали за да се 
увеличи интереса  и информираността у потребителите.  

 
За устните обяснения давани от служителите 82 % посочват, че са точни, ясни и пълни 

(Диаграма 8). Относно писмената информация (Диаграма 9) предоставяна от дирекцията близо 78 
% са съгласни, че е точна, ясна и пълна, 22 % се колебаят дали това е така, което може да се дължи 
на факта, че не са достатъчно запознати със спецификата на дейността на БДЧР - Варна.  

Може да се заключи, че потребителите са доволни от писмената и устната информация 
предоставяна им от служителите в дирекцията. 

 
 
 
 
 

социален статус на анкетираните 
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Диаграма 8 Диаграма 9 

  
                      

Устни обяснения                                                    Писмена информация 
                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          

 
 Нормално е да има и отговор „не знам” или „без отговор”, които отговори са в ниски 

граници, но също отразяват действителното мнение на анкетираните.Тези отговори се дават 
от потребители, които не са имали предварителна информация за обслужващите ги, а са 
дошли с готови и попълнени документи и са били обслужени. 

 
 
 
 
 
 
 

КАНАЛИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

На въпроса от къде са научили за Басейнова дирекция за Черноморски район, 62% 
отговарят от нормативни документи, 6% от роднини, приятели, познати, 26% от разговор със 
служител на дирекцията, 5% от интернет и 1% от други източници. За в бъдеще анкетираните 
посочват, че биха желали да получават информация за дирекцията предимно от нормативни 
документи, разговор със служител от дирекцията, интернет и информационните табла. 
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          От посочените данни се вижда, че повечето от анкетираните добре се справят с 
нормативните документи, а това показва, че тези от тях, които се нуждаят от информация, я 
намират. 
 

 
 

                                                        
Диаграма 10 

 

 
 
 
 
 
 

ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ 
 

На въпроса дали одобряват отношението на служителите към клиентите, 86 % от 
анкетираните са отговорили с “да”, тоест че са удовлетворени от обслужването, 12 % са 
отговорили от части, а 2 % не могат да преценят. На въпроса дали смятат, че ще бъдат по-
добре обслужени, ако имат познат служител в дирекцията, повечето от анкетираните – 58 %, 
са твърдо убедени, че не е необходимо да имат познат, за да им бъде обърнато внимание, 8 % 
отговарят с „не знам“, тоест, че не е задължително да имат „връзки“ за да бъдат добре 
обслужени,  а 26 % са убедени, че ако имат познат ще бъдат по-бързо и по-качествено 
обслужени. 
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Ще бъдете ли по-добре обслужени, ако имате познати в дирекцията? 
 

 
                                                                        Диаграма 11 
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          В графата „искате ли да добавите нещо”, има допълнително изразено  мнение от 
няколко потребителя. Един гражданин е написал,  че в сравнение с други институции и 
контролни органи с които контактува, в момента е най-удовлетворен от работата на БДЧР – 
Варна.  Друг е написал „доволна съм от всички сфери на обслужване в БДЧР - Варна“. Има 
изразено мнение „ изключително съм доволен от обслужването, отношението и контрола“. 
         На въпросите „Лесен ли е достъпът до сградата? ”, „Удобно ли е работното време?” и 
„Чиста и подредена  ли е приемната?”, 87 % считат, че достъпът до сградата е лесен, 6 % се 
колебаят относно това. По-голямата част от анкетираните са доволни от работното време на 
дирекцията. 

Над 80 % от анкетираните определят приемните за граждани за чисти, подредени и 
предразполагащи към свободен разговор. 

Може да се заключи, че оценката на отношението на служителите към клиентите е 
много висока, сградата е разположена на достъпно място, работното време е удобно за 
клиентите и приемната е подходяща за обслужване на граждани. 
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КОИ АСПЕКТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ 
ПОДОБРЕНИЕ 

 
 

18 % са посочили, че трябва да се подобри бързината на обслужване, 24 % смятат, че 
се нуждае от подобрение количеството на предоставяната информация, а 12 %-качеството на 
информацията. 16 % от анкетираните са посочили като препоръка  улесняване на  достъпа    
до сградата. Голям брой потребители – 26 % нямат забележки, а  4 % считат, че трябва да се 
подобри обстановката, в която се предоставят услугите.   

 
 
 

Приоритети за подобряване  на обслужването 
 

Диаграма 11 
 

 
    
 
            На запитването кой аспект от обслужването най-много се нуждае от подобрение, 
анкетираните са поставили на първо място количеството на предоставяната информация и 
бързината на извършването на услугата: съответно 24 %  и 18 %. Без забележки са 26 %, а 4 % 
са отнесли към друг вид препоръка. Това са интернет услуги и обстановката, в която се 
предоставят услугите. За подобряване качеството на административно обслужване, звеното 
по АО ще се старае да подобри изброените аспекти. 
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ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПРИНЦИПА “ЕДНО ГИШЕ” 
 
По голямата част от анкетираните са запознати с работата на принципа “едно гише”. 84 

% посочват, че принципът се характеризира с комплексност и бързина на обслужването. 54 % 
от анкетираните посочват, че нормалното време за обслужване е до 10 минути, 4 % смятат 20 
минути, 4 % са на мнение, че са необходими 30 мин., а 2 % считат, че времето за обслужване 
трябва да бъде повече от 30 мин. Еекспертите се стараят обслужването да бъде за максимално 
кратко време и в същото време информацията да е пълна и точна. 

 На въпроса как ще реагират ако им бъде поискан подкуп 60 % биха подали оплакване, 
32 % биха се отказали от услугата, а 4 % са склонни на договаряне. 

 В сравнение с миналата година, процентът на анкетираните, които биха дали подкуп да 
съкратят сроковете по завършване на процедурите за получаване на услуги е намалял от 11 % 
на 4 %.  

 
          В сравнение с предходни  години този процент е намалял до минимум. Увеличил се е 
процентът на анкетираните, които биха подали оплакване ако им се поиска подкуп Това 
говори за будна гражданска позиция и  намаляване на възможността за корупция, а това е 
една от целите на прилагането на формата на обслужване „Едно гише”.  

 
 

                                             Диаграма 12 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
 

След направеният анализ на резултатите от проведеното проучване, се вижда, че през 
2014 г. потребителите са удовлетворени от административното обслужване и консултиране. 

 Няма регистрирани сигнали за корупция и жалби по  отношение на административното 
обслужване. Има направени устни препоръки и пожелания за поставяне на информационни 
табели на кръстовището и на съседната улица,  подсказващи местонахождението на БДЧР  - 
Варна, тъй като гражданите от други населени места понякога се затрудняват в намирането на 
сградата. 

 Във фоайето има поставени информационни материали, предоставени брошури и 
формуляри. Писмената информация и устните обяснения, които дават служителите се 
определят за ясни, точни и пълни от по-голямата част от анкетираните. 

Услугата “едно гише” се възприема положително, като голяма част от анкетираните са 
запознати напълно с концепцията. 

Работното  време на БДЧР - Варна е напълно подходящо и в услуга на потребителите – 
от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване. 

В сравнение с предходни  години е намалял до минимум процентът на хората, готови да 
корумпират държавните служители с цел съдействие и намаляване срока за изготвяне на 
необходимата документация. Увеличил се е процентът на анкетираните, които биха подали 
оплакване ако им се поиска подкуп. Повечето от анкетираните (58 %) смятат, че ще бъдат 
бързо обслужени и  ако нямат познат служител в дирекцията.  

Необходимо е да продължи проучването на нагласата на потребителите, относно 
административното обслужване за да се усъвършенства качеството на предоставяните услуги,  
необходимо е и разработване на нови информационни материали, прилагане на принципите 
на прозрачност и отчетност. 
 

 
 


