
1 
 

ОО ББ ЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ НН   ПП ОО СС РР ЕЕ ДД НН ИИ КК   

НН АА   ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ИИ ЯЯ ТТ АА   НН АА   ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   ПП ЛЛ ОО ВВ ДД ИИ ВВ   

  

ООТТЧЧЕЕТТ     
ЗЗ АА   ДД ЕЕ ЙЙ НН ОО СС ТТ ТТ АА   НН АА   ИИНН СС ТТ ИИ ТТ УУ ЦЦ ИИ ЯЯ ТТ АА   „„ ОО ББЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ НН   ППОО СС РР ЕЕ ДД НН ИИ КК ””   

ЗЗ АА   ПП ЪЪ РР ВВ ОО ТТ ОО   66 --ММ ЕЕ СС ЕЕ ЧЧ ИИ ЕЕ   НН АА   22 00 11 11   ГГ ОО ДД ИИНН АА   

  

ИИ ЗЗ ГГ ОО ТТ ВВ ЕЕ НН   НН АА   ОО СС НН ОО ВВ АА НН ИИ ЕЕ   ЧЧ ЛЛ ..   22 55 ,,   АА ЛЛ ..   11   ИИ   АА ЛЛ ..   22   ОО ТТ   ПП РР АА ВВ ИИ ЛЛ НН ИИ КК АА   ЗЗ АА   

ОО РР ГГ АА НН ИИ ЗЗ АА ЦЦ ИИ ЯЯ ТТ АА   ИИ   ДД ЕЕ ЙЙ НН ОО СС ТТ ТТ АА   НН АА   ОО ББ ЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ПП ОО СС РР ЕЕ ДД НН ИИ КК   НН АА     

ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ИИ ЯЯ ТТ АА   НН АА   ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   ПП ЛЛ ОО ВВ ДД ИИ ВВ   

  

І. Разпределение на сигналите на гражданите по направления /таблично/ 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани  
Устни  

запитвания и 

консултации 

 

 
Всичко 

→ 

Писмени 

изложени собственоръчно 
Устни 

отразени в протокол 

Приклю-

чени  

към  

30.06.2011 г. 

Неприк-

лючени 

към 

30.06.2011 г. 

Приклю-

чени  

към 

30.06.2011 г. 

Неприк-

лючени 

към 

30.06.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Устройство на територията;                        

незаконно строителство 

7 7 15 2 4 35 

2. Социална политика 8 2 11 2 8 31 

3. Здравеопазване 0 0 7 0 2 9 

4. Образование 1 2 11 2 16 32 

5. Транспорт и безопасност на 

движението 

3 6 6 1 2 18 

 

6. Екологични проблеми 0 2 2 1 4 9 

7. Обществен ред и сигурност 0 3 1 1 2 7 

8. Топлофикация; 

Енергоснабдяване 

7 3 8 1 6 25 

9. ВиК 1 0 1 0 2 4 

10. Телекомуникации; Мобилни 

оператори 

3 4 4 1 2 14 

11. Административно-техническо 

обслужване 

2 1 4 0 0 7 



2 
 

12. Регистрация на търговски 

обекти 

1 0 1 0 0 2 

13. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

0 1 0 0 2 3 

14. Достъп до информация 0 0 0 0 0 0 

15. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойноството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

8 6 48 4 18 84 

16. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Обществения 

посредник) 

13 0 40 0 6 59 

Всичко:  54 37 159 15 74 339 

Общо: 339  

Забележка: В графа № 4 и № 6 са отразени брой сигнали, по които се работи или се изчакват отговори. 

 

Рекапитулация – количествена 

 

1.  Други (трудово-правни, лични, в т.ч. проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

84 

2.  Приключени случаи, поради липса на правомощия, съгласно 

Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник 

59 

3.  Устройство на територията, незаконно строителство 35 

4.  Образование 32 

5.  Социална политика 31 

6.  Топлофикация; Енергосрабдяване 25 

7.  Транспорт и безопасност на движението 18 

8.  Телекомуникации; мобилни оператори 14 

9.  Здравеопазване 9 

10.  Екологични проблеми 9 

11.  Обществен ред и сигурност 7 

12.  Административно-техническо обслужване 7 

13.  ВиК 4 

14.  Сметоизвозване и чистота на улиците 3 

15.  Регистрация на търговски обекти 2 

16.  Предоставяне на невярна или недостъпна информация 0 
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ІІ. Анализ, изводи и препоръки по тематичните направления /графа 2 на т. І/ 

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив за първото полугодие 

на 2011 година са постъпили 339 сигнали от граждани, отразени в Таблица (т. І), 

неразделна част от настоящия отчет. Чрез фактологията в сигналите съгражданите 

ни търсят съдействие за възстановяване на  нарушените им права и интереси чрез 

инструментариума, с който Общественият посредник разполага, съгласно 

Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на 

територията на Община Пловдив. 

В отделните направления подадените сигнали се разпределят, както следва: 

 

По т. 1 Устройство на територията; незаконно строителство 

В това направление постъпват все още множество сигнали. Тематично в 

шестмесечието те са разпределени в групи, както следва: 

 Сигнали срещу незаконно строителство в съседни имоти или незаконно 

преустройства в сгради, които са в режим на етажна собственост (често при 

вътрешните преустройства се появяват течове от преустроените помещения, както 

и шум от строителни дейности, по-висок от допустимия). Препоръчително е 

ускоряване на проверките от страна на административните органи, към които сме 

се обърнали за съдействие (с оглед спазване и на сроковете, посочени в ЗУТ, тъй 

като проблемите, особено при незаконното строителство, трудно се отстраняват). 

 Сигнали за непремахнати гаражи (временно преместваеми съоръжения), които 

са без одобрена схема и разрешение за поставяне. При оглед „на място” се оказва, 

че тези гаражи са поместени в тревни площи. Препоръчително е преди 

одобряването на схемите за поставяне на временно преместваеми съоръжения 

представители на съответната администрация да съобразят подходящо ли е 

мястото, както и забрана на поставяне в тревни площи.  

 Сигнали за разбити тротоари и вътрешно квартални улици и искания за направа 

на паркинги с паркоместа за живеещите. Анализът показва осмислена 

необходимост от разработване на цялостна политика в това направление, в т.ч. за 

запазване на растителността в тревните площи, както и регулярни срещи с 

гражданите по квартали, особено там, където са планирани строително ремонтни 

дейности. В полза на гражданите е администрацията да осигури почтен баланс 

между частния и обществения интерес, съобразявайки потребностите на 

обществения, особено в големите райони. 
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 В група сигнали граждани недоволстват от липса на отговори, касаещи 

запитване от тяхна страна как могат да закупят правото на строеж от обектите им и 

каква е давността на правото на строеж, отстъпено от Общината. 

Тук е мястото да се коментират сигнали от наши съграждани за некоректно 

проведи събрания на етажната собственост, неразбирателство с председателя на 

Управителния съвет на етажната собственост и за системно неплащане от страна на 

съсобствениците на общите разходи в различни входове, т.е. въпреки, че Пловдив в 

национален мащаб държи първенството по регистрация в електронните регистри 

по местоживеене, все още има недостатъчно познаване от страна на гражданите на 

Закона за управление на етажната собственост. Районните кметове трябва „да 

довършат” разговорите с гражданите. 

 

По т. 2 Социална политика 

В група сигнали се съдържа еднозначно оплакване за закъснение на социалните 

помощи; намаляха оплакванията от домовете за възрастни хора с увреждания и от 

старческите домове, касаещи грамаж и асортимент на храните, ползването на топла 

вода и пр. 

В изнесени приемни от наша страна „на място” периодично се проведоха срещи-

разговори както с персонала, така и с домуващи – стъпка, допринасяща за по-

голяма взаимна „чуваемост”. 

Крачка в положителна насока е възможността Община Пловдив – като доставчик 

на социални услуги, да делегира права и да партнира на неправителствени 

организации за нови социални услуги („наблюдавано жилище”; „защитено 

жилище”; „център за социална рехабилитация и интеграция”), както и 

общественото обсъждане на Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги. 

Недостигат все още, според наши съграждани, базите за диетично хранене на 

инвалиди, тъй като отдалечеността ги затруднява; препоръчително е реализирането 

на този вид социални услуги да бъде съгласувано със съществуващите в нашия 

град Съюзи на инвалидите. 

Анализът на сигналите, които се отнасят за необходимост от настаняване в 

общинско жилище на социално слаби семейства, откроява три нива: първо –

претенции от страна на изпаднали по една или друга причина в крайна бедност 

граждани, които не плащат редовно наем и консумация на вода и ел. енергия; второ 

– настаняване в общинско жилище на социално слаби граждани със 100% 

инвалидност (за тях е препоръчително в настаняването да има съобразяване 
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както с етажността на жилището, така и с близостта до автобусна спирка на 

градския транспорт) и трето – чакащи реда си по списък граждани, които 

обективо имат доказана житейска потребност, но са в крайни позиции в списъка. 

Положителна стъпка в това направление е дадената възможност за закупуването на 

общинските жилища от наемателите – от една страна и възможността с получения 

левов ресурс да се купят и предоставят нови общински жилища – от друга. 

В група сигнали се обособяват оплаквания на граждани срещу късите срокове 

между осигуряването на ортопедични обувки и ремонт на същите. 

В следваща група сигнали се откроява недоволство от даване на група в ТЕЛК и 

протяжно дългите срокове на изчакване. 

Продължават сигналите в отчетния период за потребност от обслужване с личен 

асистент, особено за тази част от нуждаещите се, които са одобрени през м. 

февруари 2011 г., а реализирането на услугата може да се осигури през м. ноември 

2011 г. В тази посока в града ни има значителна потребност, поради което е 

препоръчително да се оптимизират алгоритмите и сроковете на процедурата. 

 

По т. 3 Здравеопазване 

В съществена извадка от сигналите наши съграждани изразяват възмущение от 

необходимостта да плащат „над” или „под” масата за получаване на ефективна 

лекарска помощ, в т.ч. за избор на лекарски екип. Съгражданите ни считат, че при 

наличието на оскъдица на средства и при наличието на здравно осигуряване, не е 

редно да има допълнителни плащания за здраве. 

В друга група сигнали съгражданите ни изказват становища, че след като законно 

плащат за лекарства, за редица компоненти на клиничните пътеки – като 

изкуствени стави, очни лещи и пр., допълнителните плащания им идват в „повече” 

– още повече, че се плащат данъци, в които се правят отчисления за държавни 

разходи, насочени целево към здравеопазването. 

В сигнали от лекари се изразява становище, че в болниците, в които работят, има 

дискриминация, тъй като няма конкуриращи се лекари и конкуриращи се екипи; 

няма и приток от финансови средства, поради намален приток на пациенти. 

Фактологията в тези сигнали, обаче, противоречи на чл. 52, ал. 1 от Конституцията 

на Република България, според който „гражданите имат право на здравно 

осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и на безплатно 

медицинско обслужване при условия и ред, определени със закон”. 
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В отчетния период има сигнали, изискващи оперативна намеса от наша страна, 

(например необходимост от стоматологично лечение на деца, страдащи от 

аутизъм); подобна намеса е наложителна и за недоставени животоспасяващи 

лекарства за раково болни хора, за които се застъпваме в директни телефонни 

разговори пред Националната пациентска организация в София. 

В подобни житейски ситуации от особена важност са бързата реакция и гъвкавост, 

както и готовността да се окаже човешка съпричастност. 

Възразява се от страна на наши съграждани срещу забрана за издаване на 

европейска здравна карта (след Заповед на Управителя на Националната здравна 

каса да се издават временни удостоверения за пътуващите граждани в рамките на 

два месеца); анализът на фактологията в тези сигнали изисква намеса на 

Министъра на здравеопазването. 

 

По т. 4 Образование  

В не малко сигнали родители сигнализит за недостатъчно добра хигиена в детските 

градини, за което сме сигнализирали директно както директорите, така и 

Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ – Пловдив). 

В част от сигналите в това направление се търси съдействие от Обществения 

посредник за настаняване на деца в детски градини. Препоръчително е в бъдеще 

време да се оптимизира моделът на класиране.  

В отчета за второто шестмесечие на 2010 г. Общественият посредник даде 

конкретна препоръка за класиране на децата в детски градини, осигуряваща 

обективност в дългосрочен план, а именно – чрез програмен продукт, респективно 

чрез балообразуване, на принципа на прием в средните училища. Няма да се 

генерира обществено недоволство, ако времевата величина (дата на подаване на 

заявлението) отпадне, а така също се съхрани спокойствието в младите семейства, 

отглеждащи „утрето” на нашия град. 

Препоръчително е също в бюджет 2012 г. да се предвидят капиталови разходи за 

строеж на допълнителни тела в съществуващите големи дворни площи, както и 

надстрояване там, където конструктивните възможности на сградния фонд 

позволяват надстрояване. 

В друга група сигнали учители  споделят тревога от недостатъчната пълняемост на 

паралелките, поради което се налага свиване на паралелки, закриване на паралелки 

и пр., което води до съкращаване на педагогически щатове. 
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На лице са и оплаквания от учители, преподаващи в училища, които се намират в 

квартали с преобладаващо ромско население. Фактологията в тях, обаче, засяга 

проблем, който може да се реши с държавна намеса, която трябва да обезпечи 

равен достъп в съвременната мултикултурна среда. Засягат се предрасъдъци, 

обичаи и нрави; недостатъчната образованост на ромските деца оформя клиенти на 

„пазара” за безработни и на „пазара” на социални помощи. 

На лице са сигнали, подавани от учители, които се оплакват от незачитане на 

клаузите в колективните трудови договори, субективно отношение към качеството 

на преподаване от страна на директори и пр.  

Има група сигнали, в които се откроява недоволство от пловдивски студенти срещу 

липсата на информация във ВУЗ-вете за т.нар. европейски стипендии в 

магистърска степен. 

В няколко сигнала училищни настоятелства търсят съдействие за здравна 

профилактика на учениците и сключване на договори с педиатри, извършващи 

профилактични прегледи, така както за учители и служители са осигурени такива 

чрез т.нар. „трудова медицина”. 

В направлението, обаче, не липсват екзотични препоръки от страна на наши 

съграждани, например да се въведе официално руското сметало в начален курс; да 

се въведе игра на билярд в извънкласна форма и пр… 

 

По т. 5 Транспорт и безопасност на движението 

Сигналите на съгражданите ни в това направление съдържат предимно искания за 

разкриване на нови автобусни линии (в т.ч. до летище Пловдив, от жк „Тракия” до 

гробищен парк на Рогошко шосе) и предложения за промяна на разписанията на 

автобуси и маршрутки. Мобилна от наша страна е връзката ни с ОП „Организация 

и контрол на транспорта”, касаеща организацията на поставената от съгражданите 

ни проблематика, с препоръката за рационално опознаване на пътнико-потока и 

съпоставимостта му с разстояния между спирките и брой на автобуси и маршрутки. 

 

По т. 6 Екологични проблеми 

В това направление в сигналите си наши съграждани настояват за прецизиране на 

общинската наредба в частта за гледане на домашни любимци (кучета, котки), 

което не рядко пречи на етажните собственици. Препоръчва се въвеждане на по-

ефективен механизъм за справяне с граждани, които непрекъснато трупат в 

дворовете и жилищата се т.нар. вторични суровини и всякакви боклуци, 
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превръщащи не малко площи в крепост на немърливостта. В не малко сигнали 

съгражданите ни съобщават за съборени постройки, които не се почистват и се 

превръщат в нерегламентирани сметища. Необходимо е чрез районните 

администрации да се окажат директни въздействия за почистване на 

нерегламентираните сметища и на занемарените пространства (например между 

магазин „Гранд” и магазин „Евмолпия”; срещу ІІ-ро РПУ и пр.). 

 

По т. 7 Обществен ред и сигурност 

В това направление през шестмесечието в не малко сигнали отново се изразява 

възмущение за високите нива на шум от високоговорителите на Джумая джамия, 

както и от високите нива на шум от вентилационни и климатични уредби на не 

малко ресторанти, дискотеки, магазини (например магазин „Гранд”) и пр. 

 

По т. 8 Топлофикация; Енергоснабдяване 

Броят на подадените сигнали се запазва относително висок. 

Съобразявайки се с правомощията на Обществения посредник,  тези сигнали се 

препращат по компетентност на ръководството на ЕВН България – клон Пловдив 

за извършване на проверка и отговор на гражданите. 

Чрез периодични срещи с  ръководни кадри  на фирмата  сме уточнили критериите 

и сроковете за отговор, които са в законовите рамки от 14 – 30 дни, в зависимост от 

тежестта на казуса. 

За съжаление, в повечето случаи, сигналите се отнасят до изрично уредени от 

действащите законови и подзаконови разпоредби въпроси – чл. 139 и 153 от Закона 

за енергетиката, Наредба № 16-334/2007 г. (и следващите редакции) на 

Министерството на енергетиката, икономиката и туризма, Решение № Ц- 30/ 

26.06.2010 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 

заплащането на т.нар. „сградна инсталация”, разпределение на енергията 

пропорционално на отопляемия обем на жилището и др. 

В някои случи, например,  поради неправилно въвеждане на данни за битова топла 

вода, са се явили различия в сметките, които незабавно са коригирани и сумите са 

възстановени на гражданите. 

Оплакванията за неправилно начислена електрическа енергия са на базата на 

съмнения в уредите за отчитане и показанията им, но тъй като в тези случаи се 

предвижда демонтаж и извършване на метрологична проверка  от специализирани 
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лаборатории и заплащане на разходите от страна на гражданите, те се въздържат от 

подобни проверки. 

В не редки случаи се оказва, че вътрешната електрическа инсталация (например в 

не малко постройки в кв. „Изгрев”) е силно амортизирана и не отговаря на 

изискванията: липсва нулев проводник (поради което ЕВН предупреждава 

живеещите, че в случай, че тази нередност не се отстрани, захранването с ел. 

енергия ще се преустанови). 

 

По т. 9 ВиК 

Анализът на фактологията в тези сигнали извежда на преден план опасения от 

страна на наши съграждани за завишаване на сметките за консумирана вода при 

отчитането им от страна на дружеството, както и трудно реализиране на 

възможността за разсрочено плащане на неплатени стари сметки. Въпреки, че сме 

се застъпвали за разсрочване на сметките на наши съграждани, особено за 

пенсионери и социално слаби, препоръчваме на съгражданите ни да извършват 

свои контролни измервания и да ги съпоставят с измерванията на инкасаторите в 

деня на отчета на водомерите в жилищата им, т.е. осигурявайки от своя страна 

както заинтересованост, така и конкретна намеса при констатирани нередности. 

 

По т. 10 Телекомуникации; Мобилни оператори 

През миналия отчетен период (за първото и второто шестмесечие на 2010 г.) 

сигналите на гражданите се свеждаха главно до поставянето на антените на 

мобилните оператори в непосредствена близост до жилищни сгради, детски 

градини, болници и др.; след гласуваното от Общински съвет решение такива 

оплаквания няма. През първото шестмесечия на 2011 г. гражданите сигнализират 

предимно за непредставяне на фактури в срок, нереални сметки по фактури или 

неправомерно използване на лични данни от страна на мобилните оператори. 

Анализът показва, че в офисите на операторите в Пловдив мудно се реагира на 

оплакванията на гражданите. 

Доминират оплаквания, че мобилните оператори Виваком, Мтел и Глобул 

нарушават правата на потребителите, като подновяват автоматично срочния 

договор за същия срок и при същите условия, или в замяна на предложен нов 

апарат удължават двойно срока на договора; в случай че клиент поиска да прекъсне 

вече подновения договор, той трябва да плаща неустойка в размер на месечните 

такси до края на оставащия период. 
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След изтичане на срока на договора той се превръща в безсрочен, а клиентът може 

да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки. 

След голям граждански натиск се подготвиха и приеха на първо четене в 

Народното събрание промени в Закона за електронните съобщения, съгласно, 

които максималната продължителност на договора между абоната и компанията не 

може да надвишава 24 месеца. 

Новите правила обаче ще важат само за договорите, които тепърва ще се сключват, 

т.е. клиентите, които са с вече сключени договори, ще трябва да изчакат да 

приключат фиксираните в договора срокове и тогава ще могат да се възползват от 

правото да спрат отношенията си със съответния мобилен оператор. 

Анализът на сигналите в това направление показва, че в полза на съгражданите ни 

би бил по-експедитивен диалог между тях и Комисията за защита на 

потребителите. 

 

По т. 11 Административно-техническо обслужване 

В група сигнали се съдържа оплакване от неправилно начисляване на такса смет  за 

имот, който е спорен между граждани, сънаследници и пр. Считаме, че в бъдеще 

време подобни казуси ще отпаднат с предстоящите промени в Закона за местните 

данъци и такси; в някои сигнали се откроява оплакване от бюрократично 

отношение от служители на служба „ГРАО” в отделни кметства, за които след 

съдействие от наша страна е реализирана нужната експедитивност в 

административната услуга. 

Следва да отбележим, че сравнени с предходни отчетни периоди, оплакванията от 

грубо или бюрократично отношение от страна на служители на общинската  или 

районни администрации намаляват значително.  

В това направление се очертава тенденция за усъвършенстване на деловата 

адекватност  на административните служби и институции на почти всички нива. 

Особено експедитивни са контактите с Пловдивския общински инспекторат – най-

вече по проблематика, описана в сигнали и съдържаща информация, която изисква 

много бърза намеса за туширане на създадено напрежение, с оглед постигане на 

спокойствието за гражданите. 

 

По т. 12 Регистрация на търговски обекти 

Получените сигнали се отнасят до неправилно определени, според гражданите, 

наемни цени на търговски обекти. Съгласно получените от районните 
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администрации отговори, наемът е правилно определен в съответствие с  

актуализираната Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Пловдив (Решение № 393, взето с 

протокол № 28/14.10.2010 г. и приложенията към нея). 

 

По т. 13 Сметоизвозване и чистота на улиците 

За отчетния период са намалели значително сигналите, касаещите чистотата и 

сметоизвозването на улиците. Една част от гражданите споделят, че при 

констатирани нередности ползват директно телефонния номер, обявен за сигнали 

във вестник „Марица” на ОП „Чистота”, считайки че получават адекватна 

ответност (не малко граждани, които в топли дни се разхождат в градската градина 

уведомяват за нередности служители на Пловдивския общинския инспекторат, 

чиято административна сграда е в градската градина). 

Все още не решен до край е проблемът за необходимостта да се реализира 

разделното сметосъбиране, за което е препоръчително изготвянето на дългосрочна 

концепция. 

 

По т. 14 Достъп до информация 

По това направление няма оплаквания от граждани и можем да считаме, че през 

шестмесечието гражданите са получи достъп до интересуващата ги информираност 

по съответна проблематика. 

 

По т. 15 Други (трудово-правни, лични, проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, незачитане достойноството, правата и свободите 

на гражданите и пр.) 

В това направление разнообразието започва от цитиране на постъпки от 

недобросъвестни работодатели; търси се помощ за разрешаване на спорове между 

наследници на имоти; неизрядни платци по банкови кредити, към „Жилфонд” и 

към „ВиК” търсят застъпничество за разсрочване на плащанията и пр.  

 

По т. 16 Приключени случаи, поради липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник) 

В много случаи гражданите търсят съдействие, помощ и съвет от Обществения 

посредник по въпроси, които са извън кръга на неговата компетентност, съгласно 
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чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на 

територията на Община Пловдив. 

Преобладават в това направление оплаквания от граждани от други общини, в т.ч. 

Община „Асеновград”, Община „Карлово”, Община „Родопи”, Община „Марица”, 

т.е. извън територията „обслужвана” от Обществения посредник на Община 

Пловдив (например търси се съдействие за настаняване в социални домове на деца 

от социално слаби семейства от други общини). 

Открояват се и сигнали по  образувани и неприключени или вече приключени със 

съдебно решение процедури, съдебно изпълнение или административно- 

наказателни процедури, които изрично са изключени от правомощията на 

Обществения посредник, но гражданите считат, че по една или друга причина 

правата им са накърнени; дори в тези случаи е даван съвет и координати на 

съответни висшестоящи институции.  

Не малко наши съграждани (дългосрочно безработни, ниско квалифицирани или 

високо квалифицирани) търсят съдействие за осигуряване на работни места . 

Зачестяват оплаквания от нереални нотариални такси и срещу частни съдебни 

изпълнители; оплаквания от самоуправство на частни съдебни изпълнители; 

оплаквания от съдебни процедури в България и Македония; лошо обслужване в 

магазини и пр. 

В не малко сигнали се търси съдействие за решаване на междуличностни  и 

семейни конфликти, домашно насилие и т.н., а съгражданите ни очакват човешко 

съчувствие, подкрепа и житейски съвет. 

 

ІІІ. Заключение 

За второто шестмесечие на 2011 г. институцията „Обществен посредник” 

реализира оптимално заложената рамка в план-програмата за дейността си, 

залагайки на принципите на отговорност, прозрачност и активност, чрез вписване 

на разпознаваем облик в многоцветната мозайка на пловдивското гражданско 

общество: облик, съизмерим с професионални компетенции, административен опит 

и човешка съпричастност. 

 

 

04 юли 2011 г.                                                    ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА 

Обществен посредник  

на Община Пловдив 


