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І. Анализ, изводи и препоръки по тематичните направления /графа 2 на т. 1/ 

Постъпилите през първото шестмесечие 271 броя сигнали и отразената в 

тях фактология показват, че 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. 
 

 

1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани  
Устни  

запитвания и 
консултации 

 

 
Всичко 

→ 
Писмени 

изложени собственоръчно 
Устни 

отразени в протокол 
Приклю-

чени  
към  

30.06.2012 г. 

Неприк-

лючени 
към 

30.06.2012 г. 

Приклю-

чени  
към 

30.06.2012 г. 

Неприк-

лючени 
към 

30.06.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Устройство на територията;                        

незаконно строителство 

4 6 10 2 2 24 

2. Социална политика 7 3 14 0 24 48 
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№ 

 

 

 

Направление 

Входирани  
Устни  

запитвания и 

консултации 

 

 
Всичко 

→ 
 

Писмени 
изложени собственоръчно 

Устни 
отразени в протокол 

Приклю-

чени  
към  

30.06.2012 г. 

Неприк-

лючени 
към 

30.06.2012 г. 

Приклю-

чени  
към 

30.06.2012 г. 

Неприк-

лючени 
към 

30.06.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Здравеопазване 0 0 1 0 6 7 

4. Образование 2 2 2 0 12 18 

5. Транспорт и безопасност на 

движението 

5 3 2 2 0 12 

6. Екологични проблеми 0 0 4 0 1 5 

7. Обществен ред и сигурност 2 0 1 2 8 13 

8. Топлофикация; 

Енергоснабдяване 

2 1 6 0 2 11 

9. ВиК 0 0 1 1 3 5 

10. Телекомуникации; Мобилни 

оператори 

1 0 5 0 0 6 

11. Административно-техническо 

обслужване 

3 3 7 0 4 17 

12. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

1 0 1 0 1 3 

13. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

1 0 2 0 5 8 

14. Достъп до информация 2 0 3 0 3 8 

15. Други  (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойноството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

 

5 

 

1 

 

40 

 

1 

 

8 

 

55 

16. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Обществения 

посредник) 

 

1 

 

0 

 

14 

 

0 

 

16 

 

31 

Всичко:  36 19 113 8 95 271 

Общо: 271  

 

Забележка: В графа № 4 и № 6 са отразени брой сигнали, по които се работи или се изчакват отговори. 
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2. Количествена рекапитулация и тематично пренареждане по „брой сигнали” 

 

Таблица 2 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

 

55 

2.  Социална политика 48 

3.  Приключени случаи, поради липса на правомощия (съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Обществения посредник) 

31 

4.  Устройство на територията, незаконно строителство 24 

5.  Образование 18 

6.  Административно-техническо обслужване 17 

7.  Обществен ред и сигурност 13 

8.  Транспорт и безопасност на движението 12 

9.  Топлофикация; Енергосрабдяване  11 

10.  Достъп до информация 8 

11.  Сметоизвозване и чистота на улиците 8 

12.  Здравеопазване 7 

13.  Телекомуникации; мобилни оператори 6 

14.  ВиК 5 

15.  Екологични проблеми 5 

16.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 3 

 

По т. 1 от Табл. 1 Устройство на територията; незаконно строителство 

За голяма част от подадените през шестмесечието сигнали след проверка „на 

място” се оказва, че са неоснователни; налице са и казуси, по които с предстоящи 

през второто шестмесечие разговори с районните администрации ще се търсят 

оперативни решения. 

 

По т. 2 от Табл. 1 Социална политика 

Преобладаващата тематика в сигналите касае няколко направления: настаняване в 

общински жилища; настаняване в „Домове за стари хора”; необходимост от 

ползване на обществени трапезарии.  
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От проведените срещи-разговори с ресорните специалисти и дирекция „Социално 

подпомагане”, както от съответни отговори по преписки може да се счита, че са 

налице два аспекта, както следва: 

 регистрацията на гражданите чрез необходимите документи не винаги 

отговаря на техните претенции; 

 упрекваните институции в преобладаваща част от случаите действат 

правомерно и съобразно действащото законодателство. 

 

По т. 3 от Табл. 1 Здравеопазване 

Единични като брой, но с идентично съдържание са оплакванията на пловдивчани 

като пациенти, които нерядко попадат „в препращане” от една болница в друга с 

неубедителни диагнози. Както претенциите на гражданите спрямо мениджмънта на 

лечебните заведения са в голяма степен основателни, така и лекарските съсловия са 

недоволни от т.нар. пациентски организации (как са регистрирани, кой ги 

финансира, помагат или пречат в работата на едни болници за сметка на други и 

пр.). 

 

По т. 4 от Табл. 1 Образование  

Голяма част от сигналите запазват основния мотив за подаване: недостиг на места в 

детските градини; положителна стъпка в това направление е приоритетният от 

страна на Община Пловдив строеж на нови сгради и ремонт и приспособяване на 

сгради с друго предназначение; с въвеждането на електронно класиране ще се 

избегнат в голяма степен и упреците за необективност. 

Препоръчително е търсенето на рационални решения, защото и детските градини, и 

училищата са препълнени (а родителите работят) например: учредяване и 

легализиране на родителски кооперации, детегледачки по европейски проекти и от 

бюрата по труда и пр. 

Една съществена част от фактологията в сигнали на родители засяга оспорване на 

достоверността на тестове за изпитване, както и несъгласие с избора на тема за 

външно оценяване за учебната 2011/2012 г. 

Подкрепени със становище, сигналите са предоставени на Регионалния 

инспекторат по образованието в Пловдив за вземане на експертно решение. 

 

По т. 5 от Табл. 1 Транспорт и безопасност на движението 
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Преобладават оплаквания на живеещите в район „Северен” за премахната 

пешеходна пътека, както и за недостатъчна чистота в автобусите, липса на 

климатизация и нередовно получаване на шофьорските заплати. 

Нерешен все още е казусът, посочван в сигнали на граждани, които живеят на 

тесни улици в централната градска част, чиито размери не позволяват паркиране на 

личните МПС и способстват за задръстване. 

 

По т. 6 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Преобладаващата проблематика в сигналите се отнася до тревни площи, засипани 

със строителни отпадъци, силно замърсени междублокови пространства и 

непочистени пясъчници за деца в квартални градинки. Потърсена е оперативна 

намеса от Общинския инспекторат. 

Анализът показва, че в конкурса „Най-добър квартал за живеене” трябва да се 

учредят и поощрителни награди, особено за опазване на околната среда и 

озеленяването. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Обществен ред и сигурност 

Продължаващите жалби, сигнализиращи за шум от дискотеки и заведения „с 

удължено работно време” очертават през отчетния период две тенденции: 

 при замерване от специализирана лаборатория на РЗИ се оказва, че 

децибелите не надвишават допустимите граници; 

 при многократно сигнализиране на органите на МВР, кметствата и 

Инспектората не само неоснователно се губи време, но и се показва 

недоброжелателност. 

Препоръчително е районните кметове при контактите си с домоуправителите по-

настойчиво да обръщат внимание на влиянието им в междусъседските 

взаимоотношения. 

Новосъздаденият регистър, съдържащ параметри, в т.ч. „удължено работно време” 

обезпечава достатъчна публичност и достъп до информация и улеснява проверките 

по достоверност на сигналите в това направление. 

 

По т. 8 от Табл. 1 Топлофикация; Енергоснабдяване 

През това шестмесечие предвид по-голямото затопляне на времето няма 

фрапиращи случаи „на надписани” сметки, развалени електромери и пр. 
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В положителна насока е деловият диалог и бързо откликване от страна на ЕВН при 

сезиране от страна на Обществения посредник. 

 

По т. 9 от Табл. 1 ВиК 

Сравнително малобройни през шестмесечието са оплакванията от ВиК, с който 

Общественият посредник е в добър диалог. Анализът след извършване на проверки 

показва две измерения:  

 основателни жалби за течове по улици, които ВиК след наша намеса 

своевременно отстранява;  

 неоснователни, доказващи повредени водомери и съответно – нереални 

сметки за консумирана вода. 

 

По т. 10 от Табл. 1 Телекомуникации; Мобилни оператори 

Ритъмът на подаване на жалби за некоректно обслужване от мобилните оператори 

е константен, но има „ръст” в нелюбезно отношение към гражданите.  

Анализът показва недостатъчно разясняване при подписване на договори (особено 

от по-възрастните хора); недостатъчно познаване на правата на гражданите като 

потребители и липса на диалог с Комисията за защита на потребителите. 

 

По т. 11 от Табл. 1 Административно-техническо обслужване 

През отчетния период постъпиха единични сигнали по телефон с оплаквания, в 

които липсва достатъчна достоверност. 

 

По т. 12 от Табл. 1 Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 

Търговци се оплакват от завишени цени на наеми по тротоарите, но решенията на 

Общински съвет – Пловдив влизат в регистър със съответна тежест, а наемателите, 

ползващи тротоарните площи са съветвани да съблюдават както пазарните условия, 

така и създаваните неудобства на пешеходците с поставянето на кашпи. 

 

По т. 13 от Табл. 1 Сметоизвозване и чистота на улиците 

Постъпилите сигнали засягат предимно чистотата около контейнерите, етапите на 

дезинфекцирането им и липсата на химически тоалетни в стария град, площад 

„Римски стадион”, в квартални градинки и пр. 



7 
 

По повод изготвена от Обществения посредник препоръка, касаеща необходимост 

от по-интензивно обеззаразяване в периода м. май – м. септември на кофите за смет 

– тип „Бобър”, ръководството на ОП „Чистота” реагира своевременно, 

осигурявайки както по-големи количества дезинфектанти, така и по-динамични 

графици, надлежно насочени към всеки район на територията на града. 

 

По т. 14 от Табл. 1 Достъп до информация 

Намаляват значително сигналите, касаещи т.нар. „мълчалив отказ”, т.е. липса на 

отговори от страна на административните органи или отговори с голямо 

закъснение. 

 

По т. 15 от Табл. 1 Други (трудово-правни, лични, проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, незачитане достойноството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

Преобладават сигнали с трудово-правен характер, чийто податели са насочвани 

към Инспекцията по труда и РУСО. 

 

По т. 16 от Табл. 1 Приключени случаи, поради липса на правомощия 

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

Преобладават сигнали за груби междусъседски взаимоотношения, за които на 

домоуправителите е препоръчано да упражняват по-съвестно законно делегираните 

им правомощия; в това отношение и от районните кметства трябва да се търси по-

активен модел за диалог с домоуправителите. 

 

ІІ. Заключение 

За първото шестмесечие на 2012 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. 

 

 

03 юли 2012 г.                                                   ДИМИТЪР АТАНАСОВ 

Обществен посредник  

на Община Пловдив 


