
 

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

 
 
 

АНКЕТНА КАРТА 
за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ, 
 

АНКЕТАТА   Е   АНОНИМНА! 
 Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само с цел подобряване на 
административното обслужване в РУО – Русе на физическите и юридическите лица. 
 Моля, отговорете с удобен на Вас знак ( ) и поставете попълнената от Вас анкетна карта 
обратно в кутията с анкетни карти, в пощенската кутия до информационното табло на ХТИ етаж или 
по друг избран от Вас начин, включително и чрез изпращане на електронната поща на РУО – Русе. 
 
 

№ ВЪПРОС ОТГОВОРИ 

1. Ползвали ли сте досега услугите на РУО - Русе?    ДА    НЕ 

2. 
Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви 
административна услуга? 

   ДА    НЕ 

3. 

Откъде получихте 
първоначална информация за 
извършваните от 
Министерството на 
образованието и науката 
административни услуги? 
(възможен е повече от един отговор) 

  от нормативни документи; 

  от интернет страницата на РУО - Русе; 

  от телефонен разговор със служител от РУО - Русе; 

  от информационното табло на РУО - Русе; 

  от роднини, приятели, познати; 

  от друг източник на информация 

4. 
Предоставената Ви в писмена форма информация 
(формуляри, протоколи, Харта на клиента и др.) беше 

  

 4.1. разбираема    ДА    НЕ 
 4.2. точна    ДА    НЕ 
 4.3. изчерпателна    ДА    НЕ 

5. Предоставената Ви в устна форма информация беше:   

 5.1. разбираема    ДА    НЕ 
 5.2. точна    ДА    НЕ 
 5.3. изчерпателна    ДА    НЕ 

6. Бяха ли спазени сроковете за изпълнение на    ДА    НЕ 



административната услуга, която заявихте 

7. Доволни ли сте от обслужването?    ДА    НЕ 

8. 
Възползвахте ли се от непрекъснатото работно време на 
деловодството на РУО – Русе? 

   ДА    НЕ 

9. Като заявител/потребител на административни услуги в 
РУО – Русе станал ли сте обект/свидетел на 
корупционна практика? 

   ДА    НЕ 

10. 
Като заявител/потребител на административни услуги в 
РУО – Русе станал ли сте обект/свидетел на някаква 
негативна практика? (Ако ДА, моля опишете?) 

  

    
    
    
    
    
    

11. 
Вашата препоръка за подобряване на нашата работа 
като изпълнители на административни услуги? 

  

    
    
    
    
    
    
 
 
 
 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ ОТЗОВАХТЕ И ПОПЪЛНИХТЕ АНКЕТНАТА КАРТА! 
 
 


