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Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират: 

 

Местоположение 

 

Централно местоположение на комуникативно място - гр. Ямбол 

ул. „Цар Иван Александър“ 12 

Достъп с удобен обществен транспор Спирка „България“, автобус 1, 2, 23 

Възможност за паркиране Безплатен паркинг за велосипеди в двора на училището, платен 

паркинг „Тунджа“ 

Работно време с непрекъсваем режим от 8:30 до 16:30 ч. 

Бързо и лесно ориентиране чрез 

 

➢ на входа на сградата има охрана и помощен персонал 

➢ нНа вратата на канцеларията има табела и имената на 

служителите. 

За потребители със специфични потребности 

 

➢ осигурен адаптиран достъп от входа на старата сграда. 

В училището са осигурени  ➢ места за сядане,  

➢ място и пособия за попълване на документи, 

➢ готови формуляри-образци за попълване на заявление, 

➢ питейна вода; 

➢ санитарен възел; 

➢ безплатен интернет; 

➢ възможност за предоставяне на информация и обслужване 

➢ на английски, немски и руски език 



 

Информация за услугите ни ще намерите/ 

получите 

 

➢ на хартиен носител, в т.ч. лесни и опростени образци за 

услугите; 

➢ на телефон: 046 664889; 

Нашите служители ще Ви се представят 

и ще Ви обслужат 

 

➢ любезно, с лично отношение, уважение и търпение; 

➢ спазване на конфиденциалност 

 

Съдействие на място в канцеларията на гимназията ще 

получите от нашите служители, които 

 

➢ ще отговорят на въпросите Ви, свързани с услугите 

➢ ще Ви окажат помощ при попълване на документи 

➢ ще Ви информират за статуса на Вашата преписка 

➢ ще Ви информират за предсрочно изпълнение на услугата 

Предимства на обслужването 

Разглеждаме и отговаряме бързо 

на Ваши запитвания от общ характер 

 

за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 30 

минути 

Бързо обслужване 

 

В рамките на 10 минути: 

➢ ще приемем Вашите документи 

➢ ще Ви предоставим готовите документи 

 

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема 

веднага - в рамките на престоя Ви в канцеларията 

 

➢ служителите от канцеларията ще съдействат за 

разрешаване на възникнал проблем в рамките на престоя в 

сградата на училището; 

➢ при обективна необходимост ще Ви осигурим консултация 

със служител от ръководния персонал; 

➢ консултация с компетентен служител; 

 

Вашите предложения, сигнали или жалби 

може да подадете/изпратите 

➢ на адрес: 8600 гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 12 

➢ на електронен адрес: mgatradev@abv.bg 

➢ на телефони: 046/664889 

 

Ще Ви изслушаме и информираме за статуса 

на подадените от Вас документи 

➢ на електронен адрес: mgatradev@abv.bg 

➢ на телефони: 046/664889 

 

Утвърдена със заповед на директора № 988/14.09.2021 г. 


