
 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  Министерство на образованието и науката 
  Регионално управление на образованието – гр. Русе 

 

 

 

ХАРТА  НА  КЛИЕНТА 
НА  РУО - РУСЕ 

 

 

 
Регионално управление на образованието – Русе (РУО – Русе) е териториална 

администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на 
системата на предучилищното и училищното образование. РУО – Русе осъществява 
дейността си в съответствие с Конституцията, другите действащи нормативни актове в 
страната и Правилника за устройството и дейността на регионалните управления на 
образованието. 

РУО – Русе осъществява дейността си в интерес на обществото и предоставя 
административни услуги на гражданите като в тази си дейност се стреми предостави 
възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от помощта 
ни. 

С настоящата Харта на клиента на РУО – Русе искаме да Ви уведомим какви са 
стандартите за административно обслужване в РУО – Русе, способите, които използваме да 
се свържем с Вас – потребителите на административни услуги, за подобряване и отчитане на 
работата по прилагането на стандартите за административно обслужване, каква е 
организацията на работата със сигналите, предложенията и жалбите Ви, какви са правата Ви 
и какви действия може да предприемете, ако стандартите за административно обслужване не 
се изпълняват и не сте доволни от нивото обслужване. 
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СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО 
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

В  РУО - РУСЕ 
 

1. Общите стандарти за качество на административното обслужване в РУО – Русе са 
както следва: 

• при изпълнение на служебните си задължения всеки служител в РУО – Русе 
носи отличителен знак данни за имената, длъжността и администрацията към която 
принадлежи; 

• служителите в РУО - Русе се идентифицират чрез собствено и фамилно име 
при водене на телефонни разговори; 

• срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната 
поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на 
друг административен орган - до 14 дни; 

• времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на 
документи във връзка с административното обслужване при посещение в РУО - Русе е не 
повече от 20 мин.; 

• в служебните помещения, където се осъществява административно 
обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, 
бременни жени и хора с увреждания.  

 

2. Собствените стандарти за качество на административното обслужване в РУО – Русе 
са както следва: 

• РУО – Русе предоставя предварителна информация за извършваните от него 
административни услуги на официалния си интернет сайт: www.rio-ruse.org за запознаване от 
заинтересованите лица; 

• когато проверката на място изисква срок по-дълъг от този определен в т. 1.3., 
поради голям обем и сложност на проверката и/или поради пречки за извършване на 
проверката, срокът се определя със заповед на началника на РУО – Русе, като срок не може 
да по-дълъг от 30 календарни дни; 

• когато при посещение в РУО – Русе служителят/служителите, при които идва 
лицето, изпълняват неотложни служебни ангажименти извън сградата на РУО – Русе, това 
лице се приема от друг служител и/или от началник отдел на РУО – Русе 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ 
В  РУО - РУСЕ 

 
3. РУО – Русе извършва следните административни услуги: 

• издаване на документи по реда на Наредба № 2 от 14.04.2003 год. за 
признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и 
професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави; 

• издаване на документи с трудово- правен характер по реда на Кодекса за 
социално осигуряване (УП- 2 и УП – З); 
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• предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена 
информация 

• извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо 
или юридическо лице относно административен режим, които се дават по силата на 
нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или извършване на 
административна услуга.  
 
 
 

ОТГОВОРНОСТИ  НА  СТРАНИТЕ  ПРИ  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА 
АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ  В  РУО - РУСЕ 

 
Общи отговорности 

4. За да има приятна работна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и 
търпение.  
 

5. Поддържане на постоянен открит диалог между РУО – Русе и потребителите, 
неправителствените организации на гражданите, бизнеса и гражданското общество, в който 
се вземат предвид становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на 
административното обслужване, както и предложенията за подобряването му. 
 

Нашите отговорностите:  
6. РУО – Русе ще Ви предостави информация и съвети за административната услуга, 

която искате да получите. Ще ви информираме за: 
• документите, които следва да представите; 
• имената на служителите, които ще са пряко ангажирани с извършване на 

административната услуга и телефони за контакт с тях; 
• срок за получаване на исканата от Вас административна услуга; 
• институцията, която може да Ви отговори, когато Вашите въпроси не са от 

компетентността на РУО – Русе. 
 

7. Ще Ви окажем помощ при попълване на формулярите, които се ползват в РУО - 
Русе. 

 

8. Вие можете да подадете и устно заявление за извършване на коя да е от 
административните услуги, които извършваме, като за това служителите на РУО – Русе ще 
съставят протокол. 

 

9. В случай, че възникне някакъв проблем, ние ще Ви уведомим незабавно за 
причините довели до това и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите 
услугата. 

 

10. От нас можете да очаквате: 
• законосъобразност при изпълнение на служебните задължения при строго 

спазване на законите на Република България 
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• обективност, непредубеденост и безпристрастност при събирането, 
анализирането и оценяването на всички факти и обстоятелства и равнопоставеност на 
потребителите при предоставяне на административни услуги; 

• конфиденциалност при разглеждане на Вашите документи и по отношение на 
информацията, която ни предоставяте; 

• професионализъм и компетентност при взимането на конкретни решения, с 
анализ на цялата информация, имаща отношение към предоставянето на административната 
услуга; 

• ясен, точен и достъпен език при общуването. 
 

11. РУО – Русе се стреми към: 
• бързо, компетентно и ефикасно административно обслужване; 
• лесен достъп до информация за всеки потребител; 
• добре осведомени и отзивчиви служители в администрацията; 
• да създадем приятна атмосфера в Регионално управление на образованието – 

Русе. 
 

12. Други наши отговорности към Вас са:  
• ние ще се отнасяме с внимание и уважение към Вас; 
• ние ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите Ви точно и 

ясно в кръга на нашата компетентност; 
• ние ще бъдем любезни и отзивчиви и ще се отнасяме с внимание и загриженост 

към Вашите проблеми; 
• ние ще предприемем всички необходими действия за качествено и точно 

предоставяне на административни услуги; 
• ние ще спазваме стриктно предварително обявеното приемно време. 

 
Вашите отговорности: 

 13.  Коректност и спазване на законодателството: 
• спазване на действащото в страната законодателство и издадените от 

Министерството на образованието и науката и началника на РУО – Русе административни 
актове; 

• коректно подаване на документи с вярна, точна и пълна информация. 
 

14. Уважение и добро отношение към служителите на РУО – Русе: 
• внимателно и учтиво отношение и уважение при комуникацията Ви със 

служители на РУО – Русе; 
• зачитане на партньорското отношение към екипа и отделните служители на 

РУО – Русе; 
• съдействие на служителите на РУО - Русе при извършване на законово и/или 

административно регламентираните им действия. 
 

15. Прозрачност и информираност 
• осигуряване на достъп до информация и документи на служителите от РУО – 

Русе; 
• своевременно информиране за промени в обстоятелства, свързани с Вас; 
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• внимание и прецизност при попълване и подаване на предоставените Ви  
формуляри. 
 

16. Други Ваши отговорности към нас са:  
• да се отнасяте към служителите на РУО – Русе с уважение и да не проявявате 

агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението Ви е неадекватно, ще Ви 
помолим да напуснете сградата на администрацията; 

• да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани; 
• да спазвате предварително обявеното приемно време на служителите в 

администрацията; 
• да ни предоставяте пълна и точна информация, която е необходима за 

изпълнение на исканата от Вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за 
настъпилите промени. 
 
 

ПРАВА  НА  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  НА 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РУО - РУСЕ 

 
17. Професионализъм и експертиза: 

• осигуряване на качествено и компетентно обслужване от екипа на РУО – Русе; 
• спазване на сроковете и отговорностите, с които екипът ни се ангажира; 
• професионален отговор на зададените от Вас въпроси. 

 

18. Уважение: 
• учтиво и толерантно отношение към Вас; 
• зачитане на Вашето време и ресурси, чрез предоставяне на електронни услуги; 
• уважение към Вашето виждане за ситуацията и проява на разбиране при 

финансови затруднения; 
• насърчаване на активната Ви гражданска позиция, чрез осигуряване на 

възможности за подаване на предложения и сигнали. 
 

19. Честно и справедливо отношение: 
• равнопоставено и справедливо отношение към всеки клиент, независимо от 

пол, социален статус, религиозна принадлежност и т. н.; 
• взимане на решения съобразно закона и прилагането им по еднакъв начин към 

всеки клиент; 
• уведомяване за допуснати пропуски и предоставяне на възможност за 

отстраняването им в определените срокове. 
 

20. Законност и спазване на правилата: 
• взимане на решения съобразно закона и приетите правила и разясняването им; 
• предприемане на контролни действия в рамките на закона; 
• своевременна реакция при допусната от наша страна грешка; 
• предоставяне на достъп до обществена информация. 

 

21. Конфиденциалност: 
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• аргументиране на необходимостта да предоставяте информация на екипа на 
РУО – Русе; 

• спазване на принципите за конфиденциалност при съхраняване на информация 
за Вас; 

• предоставяне на информация за Вас, само когато законът го изисква или при 
поискване от Ваша страна. 
 

22. Подкрепа и съдействие: 
• получаване на своевременна информация и обратна връзка; 
• подпомагане за разбиране на законовите права и задължения и произтичащите 

от това последици; 
• адекватно консултиране за настъпили промени при изпълнение на законови 

разпоредби; 
• осигуряване на улеснен достъп до услугите на РУО – Русе; 
• безплатно осигуряване на формуляри и услуги. 

 
 

ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ 
 

23. Предоставяне на информация 
Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности и 

предоставяните услуги чрез информационните табла в административната сграда на РУО – 
Русе – град Русе, ул. “Църковна независимост “ № 18, етаж 7 и етаж 10 и на официалния ни 
интернет сайт www.rio-ruse.org . 
 

24. Какви са ползите за Вас: 
• получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на Регионално 

управление на образованието – Русе; 
• ако въпросите, които ни поставяте не са в кръга на нашата компетентност, ние 

ще Ви насочим към компетентните органи; 
• ако смятате, че дадено решение по Ваша молба е неправилно, можете: 
o да ни помолите да преразгледаме решението. Ние ще направим по-подробно и 

ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания; 
o да обжалвате решението. Писмото, което Ви известява за решението ще Ви 

уведоми дали имате право да обжалвате; 
o ако искате да преразгледаме решението си, трябва да се свържете с Регионално 

управление на образованието – Русе. Обикновено трябва да направите това до един месец от 
датата на писмото, с което сте уведомен за решението. 
 

25. За да се свържете с нас: 
• когато искате да се свържете със служителите на Регионално управление на 

образованието – Русе, можете да се обадите всеки работен ден между 9.00 часа и 17.30 часа, 
като административното обслужване работи без обедна почивка.  

• когато ни се обаждате по телефона, ние ще се стремим по възможност да Ви 
отговорим до тридесет секунди. При телефонни разговори с нашите служители, те ще се 
идентифицират чрез собствено и фамилно име.  
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26. Когато ни пишете: 
• адресирайте писмата си на адрес: град Русе, ул. “Църковна независимост “ № 

18, етаж 10, пощенски код 7000. 
• посочвайте трите си имена и адрес, на който желаете да получите нашия 

отговор. 
• ще получите писмен отговор на посочения от вас адрес до 30 дни от датата, на 

която сме получили писмото Ви, освен ако във Вашето писмо или в нормативен акт не е 
предвиден друг срок. 
 

27. Когато Ви пишем: 
• ще адресираме писмата на адрес, който сте ни посочили; 
• ще се стремим всички писма изпратени от Регионално управление на 

образованието – Русе: 
o да са съставени на ясен и разбираем език; 
o да са напечатани; 
o да са точни и изчерпателни; 
o да Ви дават необходимата информация. 

 

28. Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете: 
• можете да разчитате на равнопоставено обслужване, честно, открито и любезно 

отношение; 
• ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас 

услуги по начини удобни за вас; 
• ще Ви предоставяме необходимата информация с оглед защита на вашите 

права и интереси, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона 
за защита на класифицираната информация; 

• ще анализираме Вашите предложения за подобряване на административното 
обслужване и достъпа до предоставяните от нас услуги и в случай, че са приложими, ще ги 
отразим в работните процеси на РУО – Русе. 
 

29. Ако имате оплаквания: 
Ако смятате, че нещо не е било наред или не сте доволни 

• от изпълнение на стандартите за обслужване; 
• от отношението на конкретен служител, 

или имате други оплаквания ние искаме да знаем за това, за да отстраним евентуални 
нередности и пропуски в работата на РУО – Русе. 

Процедурата ни за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че 
предоставяме еднакво и качествено административно обслужване. 

Можете да направите своето оплакване, като подадете писмен сигнал или възражение 
до началника на РУО – Русе чрез деловодството или по пощата. 
МОЛЯ, УВЕДОМЕТЕ НИ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ ОТ ВАС НЕРЕДНОСТИ! 
 

30. Ако имате предложения: 
В случай, че имате предложения за усъвършенстване начина на обслужване в РУО – 

Русе, моля изложете ги в писмен вид до началника на РУО – Русе, чрез деловодството или по 
пощата. 
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31. Важно е да знаете, че … 
• анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат; 
• Регионално управление на образованието – Русе си запазва правото да не дава 

отговори на въпроси, сигнали и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази и 
немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на българските институции. 
 

32. Периодично ще питаме хората какво смятат за услугите ни: 
Искаме да разговаряме и да се вслушваме в клиентите ни, както и да предприемем 

действия в резултат на това, което ни казват. Затова, ние: 
• ще питаме гражданите, служителите на детските градини, училищата, 

центровете за подкрепа на личностно развитие, специализираните обслужващите звена и 
неправителствените организации – как смятат че се справяме със задълженията си; 

• ще питаме какво е важно за потребителите на нашите услуги и ще използваме 
информацията, за да усъвършенстваме административното обслужване; 

• ще осъществяваме обратна връзка с потребителите, чрез събиране и анализ на 
предложения, сигнали, похвали и оплаквания (получени от анкетни карти, кутия за мнения и 
препоръки, интернет връзка), както и чрез преки контакти с потребителите за получаване на 
съвети, мнения и препоръки. 

 
 

Настоящата Харта на клиента е утвърдена със Заповед № РД 01-588/29.08.2016 год. на 
началника на РУО – Русе и ще бъде изменяна и допълвана, за да е в съответствие с 
настъпилите промени в дейността ни и да отговаря на непрекъснато променящите се 
потребности на потребителите ни. 
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