
Хартата на клиента е създадена, за да гарантира качеството на 

предоставяните от Министерство на отбраната административни услуги.  

С настоящата Харта на клиента Ви информираме за административните 

услуги, които осигуряваме и за стандартите на обслужване, за нивото на работа с 

граждани, което може да очаквате от нас и за очакваното от Вас отношение 

спрямо служителите от Министерство на отбраната.  

Вие имате право на бързи и качествени услуги, осъществявани прозрачно, 

ефективно и отзивчиво. Заявяването и предоставянето на исканата от Вас 

административна услуга може да се осъществи на принципа обслужване „на едно 

гишеˮ, който включва: 

 

 Едно място за достъп в една административна структура; 

 Едно място за достъп до няколко администрации. 

 

Административното обслужване цели: 

 бързина и ефективност; 

 получаване на лесен достъп до информация; 

 добра осведоменост и отзивчивост на служителите; 

 приятна и делова атмосфера в министерството; 

 постигане на максимален резултат и качество на обслужването при 

минимален разход на финансови и човешки ресурси. 

 

ПРИНЦИПИ 

 

 Навременно получаване на актуална информация за предоставяните от 

Министерство на отбраната услуги. 

 Уважително отношение към личното време на гражданите и мотивация за 

навременно съдействие от страна на служителите в Министерството на отбраната. 

 Яснота и откритост при предоставянето на административните услуги. 

 Професионално и компетентно обслужване от любезни и добре 

информирани служители. 

 Демонстриране на интерес спрямо Вашето мнение и оценка на 

предоставяните от нас административни услуги. 

            

 

          

 
 

 

               

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА 

 
 

ЦЕЛ НА ХАРТАТА 
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КОИ СМЕ НИЕ 

 

Министерството на отбраната е администрация на изпълнителната власт, 

юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в гр. София, ул. „Дякон 

Игнатий” № 3. То е организирано в дирекции, които подпомагат министъра на 

отбраната при осъществяването на правомощията му, осигуряват технически 

дейността му и извършват дейности по административното обслужване на 

физическите и юридическите лица. 

Инспекторатът на Министерството на отбраната проучва предложенията, 

сигналите, жалбите и молбите, подадени от физически или юридически лица до 

министъра на отбраната, и изготвя отговори по тях. 

Приемното време на ръководните длъжностни лица на Министерството на 

отбраната се обявява в Приемната на ведомството и се публикува на Интернет 

страницата на Министерството на отбраната. 

С Устройствения правилник на Министерството на отбраната се определят 

организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на 

министерството и на неговите организационни структури и административни 

звена. 

 

ОТГОВОРНОСТИ 

 

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ОТБРАНАТА КЪМ ВАС 

 

 Да се отнасят с внимание и уважение към Вас, да зачитат личното Ви 

достойнство; 

 Да бъдат честни и отзивчиви; 

 Да работят професионално; 

 Да предприемат всички необходими действия за качествено и точно 

предоставяне на услугите; 

 Да се стремят към създаване на благоприятна обстановка при 

обслужването на потребителите на административни услуги; 

 При възникване на проблем да Ви уведомят своевременно за причините, 

довели до това и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите 

услугата; 

 Да спазват конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на 

всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от 

министерството; 

 Да спазват принципа за равнопоставеност на клиентите на 

административни услуги; 



 Да предоставят в срок исканата от Вас информация независимо от начина, 

по който тя е заявена (поща, телефон, електронна поща, интернет платформа или 

др.). 

 

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

 

 Да се отнасяте към служителите с уважение; 

 Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;  

 Да бъдете точни на уговорените срещи;  

 Да предоставяте своевременно пълна и точна информация, когато Ви е 

поискана такава; 

 Да предоставяте допълнителна информация, когато Ви е поискана такава; 

 При промяна на обстоятелства, касаещи Вас или друго лице да 

уведомявате своевременно за това.  

 

ОБЩИ ОТГОВОРНОСТИ 

 

За да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и 

търпение. 

 

УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОТБРАНАТА С КОДОВЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР 

 

1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за 

физическо или юридическо лице относно административно правен режим, които 

се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на 

административен акт или с извършване на друга административна услуга. 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация. 

3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен 

доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ; 

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3); 

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2); 

308 Предоставяне на нормални височини на точки от Държавната GPS 

мрежа; 

310 Предоставяне на копия на ключове на летене за един номенклатурен 

картен лист в мащаб 1:100 000 или за отделен обект; 

317 Предоставяне на контактно копие на архивна аерофотоснимка върху 

диапозитив; 

333 Предоставяне на копие (върху хартия) на топографски планшет с 



нанесени землищни граници; 

334 Предоставяне на увеличено принтерно копие на аерофотоснимка, 

формат А4; 

534 Предоставяне на цифров модел на релефа, апроксимиран върху земната 

повърхност с размер на клетката от 3 х 3 до 5 х 5 м, създаден по фотограметричен 

метод; 

729 Предоставяне на физикогеографска карта на България в мащаб            

1:300 000 - 4 части; 

730 Предоставяне на копие (върху хартия) на топографски планшет без 

нанесени землищни граници; 

743 Предоставяне на геореферирано, орторектифицирано растерно 

изображение на аерофотофилм (формат GEO TIF); 

940 Предоставяне на сканирано изображение на кадър от аерофотофилм 

(формат TIF); 

941 Предоставяне на цифров модел на релефа, апроксимиран върху земната 

повърхност с размер на клетката 6 х 6 м и по-голям; 

952 Предоставяне на стопанска карта в мащаб 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 

000; 

1142 Изготвяне на заверени копия и преписи от архивирани документи; 

1144 Предоставяне на координати на геодезически точки от Държавната 

геодезическа мрежа - I, II, III, IV кл. (x,y,h); 

1156 Предоставяне на физикогеографска карта на Европа в мащаб                        

1:4 000 000 - 4 части; 

1178 Предоставяне на политическа карта на света в мащаб 1:36 000 000; 

1190 Предоставяне на карта за съвместни операции в мащаб 1:250 000 (JOG-

AIR; JOG-GROUND - геодезическа референтна система WGS-84, проекция UTM); 

1386 Издаване на Стокови номера на НАТО (CHH) на изделия; 

1396 Предоставяне на географски координати на контурни точки, 

определени от държавна топографска карта; 

1397 Предоставяне на стопанска карта в мащаб 1:200 000; 

1398 Предоставяне на физикогеографска карта на Балканския полуостров в 

мащаб 1:1 000 000 - 4 части; 

1612 Изготвяне на справки по молби на граждани и юридически лица, 

свързани с идентифициране на имоти, които попадат на територията на войскови 

имоти; 

1619 Предоставяне на справка за материали и данни от специализирания 

геодезически и картографски фонд; 

1622 Предоставяне на държавна топографска карта в мащаб от 1:25 000 до 

1:200 000; 

1623 Предоставяне на политическа карта на Европа в мащаб 1:7 500 000; 

1624 Предоставяне на физикогеографска карта на България в мащаб                

1:540 000; 



1625 Предоставяне на пътна карта на България в мащаб 1:540 000; 

1638 Предоставяне на координати на геодезически точки от Държавната 

GPS мрежа; 

1639 Предоставяне на магнитни и гравиметрични данни от наличните 

аналогови данни и цифрови модели; 

1645 Предоставяне на административна карта на България в мащаб        

1:300 000 - 4 части; 

1646 Предоставяне на план-указател на град София в мащаб 1:22 000; 

1665 Предоставяне на копия на архивни (стари) карти; 

1854 Предоставяне на схеми на геодезически мрежи в мащаб 1:500 000 и с 

размер на картен лист в същия мащаб; 

1855 Предоставяне на държавна топографска карта в мащаб 1:500 000 и        

1:1 000 000; 

1856 Предоставяне на тактическа карта в мащаб 1:50 000                                

(TLM геодезическа референтна система WGS-84, проекция UTM); 

1857 Предоставяне на контактно копие на архивна аерофотоснимка; 

2243 Издаване на Кодове на доставчици в Кодификационната система на 

НАТО (NCAGE кодове); 

2286 Дигитализиране, фотокопиране и възпроизвеждане на архивни 

документи и материали от фотоархива на Министерството на отбраната. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВРЪЗКА 

 

 Пощенски адрес: гр. София, п. к. 1039, ул. „Дякон Игнатийˮ № 3, 

Министерство на отбраната; 

 Интернет страница на Министерство на отбраната www.mod.bg, 

Административни услуги, Достъп до обществена информация; 

 По телефона:  

 чрез телефонен номер на централата на министерството 02/92-20-922, 

всеки делничен ден от 09:00 часа до 17:30 часа; 

 чрез телефон 02/92-20-157 ще получите информация за Вашите писма, 

регистрирани в сектор „Документаленˮ в Министерство на отбраната.  

 

КОГАТО ПИШЕТЕ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

 

 Предоставяме заявените административни услуги в нормативно 

определените срокове, при възможност и на по-ранна дата; 

 При подаден сигнал за некоректно администриране ще бъде 

назначена проверка, за резултатите от която ще бъдете информирани. 



КОГАТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ВИ ОТГОВАРЯ 

 

 Получавате исканата информация на достъпен език, без неразбираеми 

термини и незапомнящи се словосъчетания; 

 Когато Вашите писма не са в нашата компетентност ние ги 

препращаме до подходящото ведомство, за което ще бъдете уведомени в 7 (седем) 

дневен срок; 

 Предоставяме винаги необходимите данни за обратна връзка с нас: 

пощенски адрес, телефони за справки, електронен адрес. 

 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОТБРАНАТА  

 

 Отговарят на запитвания от общ характер и насочват Вашите въпроси 

до компетентната административна структура; 

 Помагат Ви при попълване на формулярите и ще проверят пълнотата 

на необходимата документация; 

 Регистрират Вашите заявления, искания, жалби, протести, сигнали и 

предложения; 

 Организират Ви среща ако имате нужда с личен консултант в рамките 

на 15 минути; 

 Информират Ви за законовия ред за обжалване, ако отговорът на 

Вашата жалба не ви удовлетворява; 

 Приемат писмени заявления и регистрират устни запитвания, 

свързани с предоставянето на обществена информация по реда, определен от 

закона за достъп до обществена информация; 

 Ако поставеният въпрос не е от компетенцията на нашето ведомство 

ще получите информация за институцията, която следва да отговори. 

 

Хартата не е юридически документ, но по своята същност регламентира 

възможните отношения между институцията и гражданите.  

Основната цел на Хартата е да спомогне за улесняване на достъпа до 

висококачествени административни услуги. Нашето желание е да удовлетворим 

изискванията на гражданите в пълен обем. 

Хартата на клиента е предоставена в Приемната на Министерството на 

отбраната и на електронната ни страница – www.mod.bg. 

Хартата е обявена със заповед на министъра на отбраната. 

 

 

 

 


