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       Non-Governmental Organizations Center Razgrad 
 

А Н К Е Т А 
 

1.  Информирани ли сте за дейността на местната полиция?               
     да   не 

Първоначално научих от:                В бъдеще бих искал да 
получавам информация от:  

- радио            
- телевизия           
- вестници           
- личен разговор със 
  служител на полицията         
- интернет-страницата на 
  полицията           
- други              
......................................................... 
2. Лесно ли се намира информация за полицията и нейните услуги? 

 да    не     не зная 
3. Използвали ли сте услугите на полицията? 

 да    не   
4. Полицейските служители са вежливи с гражданите? 
   да    не   
5. Обстановка, в която се предоставят услугите: 
 - достъпът до сградата е лесен     да    не     не зная 

- работното време за прием на  
  гражданите е удобно    да    не     не зная 
- обстановката в приемните за 
  граждани предразполага за свободен 
  разговор със служителите   да    не     не зная 

6. Доволни ли сте от дейността на полицията по опазване на обществения ред? 
   да    не     не мога да отговоря 
7. Имате ли доверие в полицейската институция? 
    да    не     не мога да отговоря 
8. Познавате ли районния инспектор във Вашия квартал? 
    да    не 
9. Какви препоръки бихте дали за подобряване дейността и публичността на местната полиция? 
.................................................................................................................................................................. 
10. Кой аспект от обслужването смятате, че се нуждае от подобрение? 

- достъпът до информация          
- количеството на предоставяната информация        

 - качеството на предоставяната информация/ яснота, точност/     
 - отношението на служителите към клиента       
 - знанията и уменията на служителите        
 - обстановката, в която се предоставят услугите       

- друго .........................................................................      
11. Бихте ли участвали доброволно в дейността на полицията и по какъв начин? 
    да        не       колебая се 
 ......................................................................................................................................................... 
12. За самите Вас: пол...............................възраст............................ ..образование.................................. 
Как бихте се самоопределили: българин ;..............ром ..............турчин...................  друг 
Сърдечно Ви благодарим за участието в анкетата!   

 Проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” се реализира със 
съдействието  на Институт “Отворено общество” София и Канадската агенция за развитие 
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