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С разработената Харта на клиента Регионална дирекция по горите – София /РДГ-София/ 

си поставя цели, насочени към удовлетворяване на високите очаквания на българските 

граждани, бизнеса и местните власти в района на дейност на Дирекцията, за коректно 

административно обслужване и висока професионална етика.  

Регионална дирекция по горите – София осъществява прозрачно и ефективно 

административно обслужване, за да посреща реалните потребности на гражданите и на бизнеса 

в сектор „горско стопанство”, изпълнявайки нормативните изисквания и нормите, заложени в 

Хартата на основните права на Европейския съюз. 

 Настоящата Харта на клиента, адресирана към потребителите, определя основните 

функции, свързани с административното обслужване; административните услуги, които 

предлагаме; нашите ангажименти и задължения, в т.ч. свързани с контрола, опазването, 

стопанисването и ползването на горските територии и ловното стопанство на територията на 

контролна дейност на РДГ-София, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво 

управление на горските екосистеми в съответствие с действащото законодателство.   

 Неразделна част от Хартата на клиента са разработените процедури за потребителите по 

предоставяне на административни услуги от администрацията на Регионална дирекция по 

горите – София. 

 Хартата на клиента се актуализира периодично, за да бъде в съответствие с настъпилите 

изменения в нормативната уредба, дейността на РДГ-София, като структура на Изпълнителната 

агенция по горите /ИАГ/ и за да отговаря на очакванията и потребностите на потребителите. В 

тази връзка приложение за неуредените положения и в допълнение на настоящата Харта, 

прилага се и Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в ИАГ от 2019г. 

при съобразяване с конкретиката относима за РДГ-София, както и доколкото във втората има 

препратки към дейността на всички РДГ, като структури на ИАГ.  

МИСИЯ 

• Мисията на Регионална дирекция по горите – София е да работи в полза на обществения 

интерес в сектор „горско стопанство”, посредством предоставяне качествени и навременни 

административни услуги. 

 

ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРИНЦИПИ 

• Обслужване на клиентите любезно и с уважение.   

•  Обслужване на всички потребители без дискриминация, основана на раса, религия, социален 

статус, възраст, убеждения, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, 

образование, политическа принадлежност.  

• Повишаване на качеството и сигурността на услугите за потребителите, предоставяйки им по-

добър достъп до услуги, повече възможности за избор и по-голям контрол, в съответствие с 

политиките за това на ИАГ. 

• Предоставяне на административни услуги при спазване на нормативно установените срокове. 

•  Приемане на конструктивна критика и предприемане на коригиращи мерки.  
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•  Поддържане на прозрачност и отчетност.   

ЦЕННОСТИ 

 
Регионална дирекция по горите – София се ангажира да осъществява административното 

обслужване при спазване на следните ценности: 

 

•  Професионализъм  

•  Равнопоставеност 

•  Честност  

•  Справедливост 

•  Качество 

•  Работа в екип  

•  Иновативност 

•  Ангажираност и комуникация 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

• Улеснение на гражданите и юридическите лица при: 

- получаване на информация относно видовете административни услуги; 

- регистриране заявленията за услуги; 

- получаване на справки за текущото състояние на преписките; 

- получаване на информация за сроковете на изпълнение. 
 

• Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване на 

Регионална дирекция по горите – София. 
 

• Елиминиране възможностите за корупция, включително чрез недопускане на пряк контакт 

между търсещия услугата и служителят/служителите, реално работещ/и по административната 

услуга – предмет на предоставяне. 

 
 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

•  Предоставяне на навременни и качествени административни услуги.   

• Облекчаване на дългите процедури, доколкото това е въпрос и на организация на работата на 

служителите от Регионална дирекция по горите – София и ефективен контрол по движение на 

образуваните преписки, свързани с предоставяне на административни услуги. 

• Намаляване размера на разходите /изразено във време/, необходими за извършване на 

административното обслужване. 
 

• Създаване на любезна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, 

предоставяни от Регионална дирекция по горите – София. 
 

• Осъществяване на контрол върху дейността на служителите в Регионална дирекция по горите 

– София, работещи по предоставянето на административните услуги. 



Харта на клиента в Регионална дирекция по горите - София 4 

 

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕГИОНАЛНА 

ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

• Ние се задължаваме да Ви информираме за структурата, функциите и координатите на 

администрацията, включително за офисите към Регионална дирекция по горите – София, за 

работното време на администрацията, за предоставяните административни услуги, 

необходимите документи, за сроковете и таксите. 

• Ние се задължаваме да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки 

потребител на административни услуги, предоставяни от Регионална дирекция по горите – 

София. 
 

• Ние се задължаваме да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми, 

свързани с предоставяните от Регионална дирекция по горите – София административни 

услуги, и при наличие на проблем да търсим алтернативен начин за неговото решаване. 
 

• Ние се задължаваме да създадем организация на работа на служителите имащи отношение 

към конкретно административно обслужване, за да обслужват всеки потребител във възможно 

най-кратък период от време. 
 

• Ние се задължаваме да спазваме конфиденциалност относно всяко Ваше запитване. 
 

• При или по повод контакта си с Вас във връзка с административното обслужване, ние се 

ангажираме да спазвме настоящата Харта на клиента, както и правилата в приложимата 

нормативна уредба.  
 

РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ 

• Ние се задължаваме да носим отличителни знаци със снимка и имената, длъжността, 

администрацията и звеното, към което работим. 

• Ние се задължаваме да отговаряме на всички телефонни обаждания до пет позвънявания и да 

се идентифицираме с фамилно име и при водене на телефонни разговори; 

• Ние се задължаваме, при подаден от Вас сигнал за лошо администриране, да извършим 

проверка и да Ви информираме за резултатите от нея. 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

• Ние се задължаваме да осигуряваме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за 

услугите, които предоставяме. Ако не успеем моля, уведомете ни и ще се опитаме да направим 

допълнение към първия ни отговор. 

• Ние се задължаваме да Ви предоставяме информация относно предоставяните 

административни услуги, вкл. да подадете заявления за предоставяне на административни 

услуги по следните начини: 

- на място в сградата ползвана от Регионална дирекция по горите – София-ЦУ на адрес: 

гр. София 1000, ул. “Аксаков” № 14, в работното време на администрацията на Регионална 

дирекция по горите – София, от 8.30 часа до 17.00 часа. 
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- чрез електронна поща на e-mail: rdgsofia@iag.bg (по този път може да изпратите 

документи, подписани с универсален електронен подпис. 

При посещение в сградата на РДГ-София-ЦУ може да заявите и устно административна 

услуга, като за целта се попълва протокол по образец – Приложение № 1 към настоящата харта; 

При посещение в сградата на РДГ-София-ЦУ може да попълните заявление по образец за 

производство по комплексно административно обслужване – Приложение № 2 към настоящата 

харта. 

Важно е да се знае, че времето определено за отстраняване на непълноти и неточности по 

предоставената от потребителите на административни услуги документация, не се включва, в 

срока, определен в нормативните изисквания и административни стандарти за извършване на 

съответната административна услуга. 

- на място в другите сгради се предоставя информация относно дейността на Дирекцията 

по специализирана компетентност /по местонахождение на изнесените работни места по 

градове/, ползвани за нуждите на работата на служителите от специализираната администрация 

на Регионална дирекция по горите – София, в следните градове: гр.София, гр.Самоков, 

гр.Ботевград, гр.Костенец, гр. Пирдоп и гр. Своге; 

- по телефона – в работното време на администрацията на Регионална дирекция по горите 

– София от 8.30 часа до 17.00 часа, на телефоните посочени на интернет-стнарицата на 

Дирекцията. 

- на интернет-страницата на Регионална дирекция по горите–София 

http://www.sofia.iag.bg/contact/lang/1/index. 

• Ние се задължаваме да актуализираме периодично информацията във връзка с нашата дейност 

и предоставяните административни услуги на интернет-страницата на Регионална дирекция по 

горите – София и информационните табла в сградата ползвана от РДГ-София-ЦУ, в гр.София, 

ул. „Аксаков” № 14. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 

• Ние се задължаваме да усъвършенстваме условията за подаване на Вашите предложения, 

мнения, сигнали, похвали и оплаквания, заявления за предоставяне на административни услуги 

(вкл. заявления по електронен път подписани с универсален електронен подпис), което може да 

правите, като използвате поща, в това число чрез електронна поща на e-mail: rdgsofia@iag.bg, 

книгите за мнения, препоръки и оплаквания, включително в офисите на Дирекцията по градове, 

услугите на деловодството в гр.София, ул. „Аксаков” № 14, нашата интернет-страница, 

Анкетната карта (Приложение към Хартата) за проучване удовлетвореността на потребителите 

на административни услуги или пощенската кутия на Регионална дирекция по горите – София, 

находяща се в сградата на посочения по-горе адрес, етаж-партер. 

• Ние се задължаваме да анализираме Вашите предложения, мнения, сигнали, похвали и 

оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на 

Регионална дирекция по горите – София. В случай, че не са - ще препратим Вашия сигнал, 

оплакване или предложение, до съответния компетентен орган, за което ще Ви уведомим в 

седемдневен срок. 

• Ние се задължаваме да Ви каним да попълвате Анкетната карта, с цел проучване 

удовлетвореността от административното обслужване, да анализираме коректно информацията 

от нея и да предприемаме необходимите действия за повишаване качеството на обслужване. 

 

ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

• Право на административно обслужване, с високо качество и коректност. 

•  Право на точна информация. 

•  Право на навременни услуги, съгласно нормативно установените срокове. 

•  Право на учтиво обслужване. 

•  Право на изискване на идентификация от обслужващия служител.  

•  Право на конфиденциалност. 

 

mailto:rdgsofia@iag.bg
mailto:rdgsofia@iag.bg
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

В качеството Ви на потребител на административни услуги, предоставяни от Регионална 

дирекция по горите – София, Ви молим: 

• Да се отнасяте с уважение към служителите на Регионална дирекция по горите – София, като 

не допускате обиди, заплахи и други действия на саморазправа.  

• Да се въздържате от търсене на преференциално отношение. 

• Да съобщавате  за всяка корупционна практика. 

• Да представяте пълна и точна информация и съответните, изискуеми от закона или от други 

нормативни актове, документи. 
 

•Да уведомявате за всяка промяна на обстоятелствата, свързана с исканата услуга. 
 

• Да посочвате точния си адрес, телефон и e-mail адрес за връзка с Вас. 
 

• Да отправяте Вашите предложения, сигнали и възражения по законноустановения ред. 
 

 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ ДОВОЛНИ 

 
• Моля, информирайте ни, в случай че не сте доволни: 

 от служител на нашия екип, който предоставя невярна информация или се отнася с Вас 

непрофесионално; 

 от изпълнението на стандартите за обслужване; 

 от решение което сме взели или 

 от който и да е аспект на нашата работа. 
 

• Молбата ни е да направите това чрез: 

1. подаване на писмена молба, сигнал, предложение или оплакване до директора на 

Регионална дирекция по горите – София, в рамките на установеното работно време, чрез 

деловодството на Дирекцията в гр.София, ул.„Аксаков” № 14 или чрез пощенската кутия в 

сградата на РДГ-София-ЦУ, етаж-партер. 

2. подаване чрез интернет-страницата на РДГ-София. 

3. подаване на писмен сигнал в Книгите за мнения, препоръки и оплаквания, включително 

във всеки един от офисите на РДГ-София.  

4. попълване на Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги /анонимно/. 

Подадените чрез Книгите за мнения, препоръки и оплаквания по офиси и Анкетната 

карта молби, сигнали, предложения и оплаквания, относно административното обслужване в 

Регионална дирекция по горите – София се обобщават и периодично се докладват на директора 

на от Регионална дирекция по горите – София, като се правят конкретни предложения за 

подобряване на административното обслужване и за приемането и прилагането на Вашите 

предложения. 
 

• Можете да сигнализирате компетентните органи и институции, включително ИАГ за 

извършени нарушения в дейността по администриране от служителите на Регионална дирекция 

по горите – София. 
 

• Всички други обжалвания или възражения във връзка с предоставяните от Нас 

административни услуги, следва да извършите в рамките на предвидените нормативни 

разпоредби. 
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• Ние се ангажираме да отговорим на всеки подаден от Вас сигнал или възражение по повод 

лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо 

извършването на проверка/. 
 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ: 
  

• Анонимни сигнали и оплаквания не подлежат на разглеждане. 

• В случай, че Вашите интереси попадат извън компетентността на Регионална дирекция по 

горите – София, ще препратим Вашия сигнал, оплакване или предложение, до съответния 

компетентен орган, за което ще Ви уведомим в седемдневен срок. 
 

• Регионална дирекция по горите – София няма право да дава отговор на запитвания, свързани с 

лични данни и класифицирана информация, освен в предвидените изключения по нормативна 

уредба и на компетентните институции по закон. 

 

• Запазваме си правото да не даваме отговор на сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат 

обидни изказвания, нецензурирани изрази, уронващи престижа на Регионална дирекция по 

горите – София, ИАГ, и на други български институции. 

 

• Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като 

решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му. Когато е необходимо по 

продължително проучване, срокът на вземане на решение може да бъде продължен до 6 месеца 

(вкл. вече изтеклите 2 месеца) при предложение и до 1 месец – при сигнал, за който писмено ще 

Ви уведомим. 

 

• Сигнали за корупция и противодействие на корупцията можете да подавате и в пощенска 

кутия на Регионална дирекция по горите – София, находяща се на етаж-партер в сградата 

ползвана от Дирекцията, в гр.София, ул. “Аксаков“ № 14, както и на интернет-страницата на 

Регионална дирекция по горите – София и на тази на ИАГ. 

 

Основните нормативни актове, свързани с дейността на РДГ-София са: 

 

 АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ 

 ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ 

 ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 

 ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО 

 ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 

 ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РДГ 

 

Неразделна част от настоящата Харта на клиента са: 

 

1. Административните услуги и процедурите по предоставянето им. 

2. Анкетната карта за проучване удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги. 

 
 

Настоящата Харта на клиента е изготвена на основание чл. 21, ал.1 от Наредбата за 

административното обслужване. 
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Приложение № 1  

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

Днес…………………………………… служителят………………………………………………...… 

на длъжност………………………………………………………………………………………...…... 

в дирекция …………………………………………... на РДГ-София 

 

 

На основание чл. 29, ал. 5 АПК състави този протокол в уверение на това, че  

 

Заявителят……………………………………………………………………………………………… 

 

с постоянен или настоящ адрес: гр./с……..……………….…………………………………..………. 

ул. (ж.к.) ………………………………………………………………………………………………… 

тел.:………………………………….…….., факс номер……………………….……………………..    

с електронна поща:……………………………………………………………………………………... 

 

устно заяви искане за: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Заявителят прилага следните документи:……………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде 

получен препоръчано: 

 

- чрез лицензиран пощенски оператор на 

адрес:………………………………………………………………………………….…, 

като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за 

вътрешни или международни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни 

за служебни цели. 

- лично от звеното за административно обслужване; 

- по електронен път на електронна поща. 

- др………………………………………………….. 

 

 

 

 

Длъжностно лице:………………………………………………………………………………………. 

(подпис) 

 

 

 

 

Заявител:………………………………………………………………………………………………… 

(подпис)  
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Приложение № 2  

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От………………………………………………………………………………………………………… 

постоянен или настоящ адрес: гр./с…………………………………………………………………... 

ул. (ж.к.)…………………………………………………………………………………………………. 

тел.:………………………………….. факс номер:……………………………………………………. 

електронна поща:………………………………………………………………………………  

 

Моля да бъде образувано производство за предоставяне 

на…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(посочва се наименованието на административната услуга)  

 

Услугата се предоставя 

от…………………………………………………………………………………………………………. 

(посочва се органът, компетентен да издаде административния акт) 

 

Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния орган 

следните документи: 

1…………………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………. 

(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат 

осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено искането) 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен 

препоръчано: 

- чрез лицензиран пощенски оператор на 

адрес:…………………………………………………………………………………….……..………, 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 

вътрешни или международни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат 

пренасяни за служебни цели. 

- лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган; 

- по електронен път на електронна поща. 

- ………………………………………………………. 

 

Приложени документи:………………………………………………………………………………… 

 

 Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга. 

 Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, 

ако такива се изискват. 

 Документ за платена такса, ако такава се изисква. 

 

 

 

 

Подпис:…………….……………. 

 

 

Дата: 

гр./с  

  


