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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   

  

ААННААЛЛИИЗЗ     
НН АА   ПП ОО СС ТТ ЪЪ ПП ИИ ЛЛ ИИ ТТ ЕЕ   СС ИИ ГГ НН АА ЛЛ ИИ   ВВ   ПП РР ИИ ЕЕ ММ НН АА ТТ АА   НН АА     

ОО ББЩЩ 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 ББЩЩИИ НН АА   ПП ЛЛ ОО ВВ ДД ИИ ВВ     

ПП РР ЕЕ ЗЗ   ВВ ТТ ОО РР ОО ТТ ОО   66 --ММ ЕЕ СС ЕЕ ЧЧ ИИ ЕЕ   НН АА   22 00 11 22   ГГ ОО ДД ИИ НН 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. Анализ по тематичните направления /графа 2 на т. 1/ 

Постъпилите през второто шестмесечие 258 броя сигнали  и проблемите, 

поставени в тях показват, че гражданите все по-често търсят защита на 

правата и интересите си чрез възможностите и правомощията, с които 

разполага Общественият посредник 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 сигнали  

за второто 6-месечие на 2012 г. 
 

Всичко 

→ 
Писмени 

изложени собственоръчно 
Устни 

отразени в протокол 
Приклю-

чени  
към  

24.01.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

24.01.2013 г. 

Приклю-

чени  
към 

24.01.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

24.01.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Устройство на територията;                        

незаконно строителство; 

етажна собственост 

 

7 

 

2 

 

29 

 

6 

 

44 

2. Социална политика 7 2 14 3 26 
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№ 

 

 

 

Направление 

Входирани  
Всичко 

→ 
 

Писмени 
изложени собственоръчно 

Устни 
отразени в протокол 

Приклю-

чени  
към  

24.01.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

24.01.2013 г. 

Приклю-

чени  
към 

24.01.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

24.01.2013 г.. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Здравеопазване 2 0 5 0 7 

4. Образование 5 0 4 0 9 

5. Транспорт и безопасност на 

движението 

6 1 10 1 18 

6. Екологични проблеми 4 1 2 1 8 

7. Обществен ред и сигурност 3 0 1 1 5 

8. Топлофикация; 

Електроснабдяване 

8 0 16 2 26 

9. ВиК 3 0 4 0 7 

10. Телекомуникации;     

Мобилни оператори 

3 0 10 0 13 

11. Административно-техническо 

обслужване 

8 1 3 0 12 

12. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

1 0 2 0 3 

13. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

1 0 4 1 6 

14. Достъп до информация 2 0 2 0 4 

15. Други  (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойноството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

 

6 

 

0 

 

20 

 

3 

 

29 

16. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия 
(съгласно Правилника за 

организацията и дейността на 

Обществения посредник) 

 

4 

 

0 

 

37 

 

0 

 

41 

Всичко:  70 7 163 18 258 

Общо: 258 

 

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.  Устройство на територията, незаконно строителство; етажна собственост 44 

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

организацията и дейността на Обществения посредник) 

41 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

29 

4.  Социална политика 26 

5.  Топлофикация; Електроснабдяване  26 

6.  Транспорт и безопасност на движението 18 

7.  Телекомуникации; мобилни оператори 13 

8.  Административно-техническо обслужване 12 

9.  Образование 9 

10.  Екологични проблеми 8 

11.  Здравеопазване 7 

12.  ВиК 7 

13.  Сметоизвозване и чистота на улиците 6 

14.  Обществен ред и сигурност 5 

15.  Достъп до информация 4 

16.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 3 

 

 

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

етажна собственост 

В направлението „Устройство на територията; незаконно строителство; 

етажна собственост” постъпват писмени и устни сигнали с най-различно 

съдържание, като най-характерните групи сигнали  са: 

Искане на граждани за съдействие от страна на Обществения посредник пред 

Община Пловдив за направа и реализиране ПУП, за провеждане на 

отчуждителни мероприятия за прокарване на улици. Иска се съдействие и за 

направа на техническа инфраструктура в някои части на по-крайни квартали, 
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като кв. Коматево и кв. Беломорски. В този смисъл се препоръчва на Община 

Пловдив да обръща по-голямо внимание на крайните квартали. 

Жалби срещу незаконно строителство в съседни имоти и незаконни 

преустройства в жилищни сгради. В тази връзка общинската и районните 

администрации при такъв тип жалби е необходимо да реагират възможно 

най-бързо, като спазват сроковете, предвидени в ЗУТ, тъй като при всяко 

забавяне се усложнява ситуацията и след това тези случаи трудно се 

администрират.  

Отделни граждани се жалват срещу гаражите, които се поставят по одобрени 

от районите схеми. Те считат, че местата за поставяне на тези гаражи са 

избрани неправилно. Разумно е преди главните архитекти на районите да 

предложат тези зони, балансирано да отчетат икономическите интереси на 

Община Пловдив и интересите на гражданите, които нямат коли и смятат, че 

гаражите им пречат.  

Други граждани сигнализират за лошо състояние на уличните и тротоарните 

настилки, а също така и за лошото състояние на отделни сгради общинска 

собственост. Към настоящият момент не е решен въпроса с бившия ТЕЦ 

„Въча” относно ограничаването достъпа до нея, тъй като самата сграда е 

опасна. 

Голяма група граждани се жалват от методите на управление на 

Управителните съвети (управителите) на етажната собственост. Те поставят 

въпроси за разпределението на разходите за ползването на общите части, 

държането на кучета и други домашни любимци, необходимостта от ремонт 

на покрива, незаконни преустройства на общи части – всичко това води 

гражданите при Обществения посредник. Въпреки че регламентацията на 

Закона за управление на етажната собственост дава преимуществено права на 

органите на етажната собственост – Общото събрание, Контролният съвет и 

Управителният съвет /Управителят/, то нормата на чл. 49 от Закона за 

управление на етажната собственост ангажира пряко районните 

администрации в случаите, когато сградата, респективно входа се нуждае от 

неотложен ремонт и Общо събрание не е свикано, или ако е било свикано, то 

не е могло да вземе валидно решение. В този случай кметът  на района е този, 

който, ако бъде сезиран, е длъжен да се отзове. 

 

По т. 2 от Табл. 1 Социална политика 
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В областта на социалната политика в голяма част от жалбите и сигналите 

продължава да стои потребността от настаняване в общински жилища, в т.ч. 

нови, макар и маломерни. В някои сигнали частично се изказват съмнения за 

обективността на Комисията по чл. 30, ал. 1 от НУРУЖННОЖП, но 

проверките, резултатността от тях и изготвените от Комисията в отговор 

аргументирани становища показват безпристрастност във формата на 

класирането.  

Направлението се характеризира и с тясно сътрудничество с Агенцията за 

социално подпомагане (Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив), 

експертните звена по кметства, РУ „СО” – Пловдив, Бюро по труда, 

Агенцията по заетостта и пр. 

Навременна и оперативна е и комуникацията по изясняване достоверността 

на фактологията във всеки сигнал. 

 

По т. 3 от Табл. 1 Здравеопазване 

Няколко от подадените сигнали са по проблеми на ТЕЛК (трудово-

експертната лекарска комисия), която извършва освидетелстването на 

граждани с различни заболявания. Във връзка с тях срещнахме 

професионално разбиране и съдействие от страна на д-р Аргир Аргиров – 

Управител на МБАЛ – Пловдив и от председателя на ТЕЛК – д-р Райна 

Ангелова. Проведохме две срещи, включително и на място и установихме, че 

един специализиран състав по очни заболявания обслужва цяла Южна 

България – 6 области, при  много трудни битови условия и заплащане на 

лекарите. Предоставена ни беше цялата документация от няколко години 

насам и направихме мотивирано искане пред Министерството на 

здравеопазването за решаване на проблема, откъдето получихме бърз и 

компетентен отговор от зам. Министър д-р Минчо Вичев, че този въпрос ще 

бъде включен в Националната програма по здравеопазване. Разработен е и 

проект за законови промени, както и на подзаконови нормативни актове и за 

начални структурни промени в органите на медицинската експертиза. 

Елемент от тях са предстоящите промени относно специализираните ТЕЛК. 

Реализирани са и други срещи с административни ръководства на различни 

медицински звена, с оглед пряка намеса по определени казуси. 

В друга част сигнали преобладават примери за липса на професионална 

вежливост и внимание. 
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По т. 4 от Табл. 1 Образование  

В ограничен брой сигнали е изразено несъгласие с въвеждането на сборни 

групи в детските градини (в лятно-есенния период) и таксите за време, през 

което децата отсъстват. 

С издаване на Заповед №12 ОА 757 от 02.04.2012г на Кмета на Община 

Пловдив за престоя в детските градини се избягват недоразуменията, тъй 

като в нея недвусмислено са дефинирани и т.нар. частни случаи (самотни 

майки, родители с отнети родителски права и пр.) 

В немалка част от сигналите се откроява тенденция за проява на 

субективизъм при освобождаване и назначаване на учители в системата на 

просветата, както и липса на насърчителен подход към младите учители (под 

30 г.). В това отношение е изразена препоръка от страна на Обществения 

посредник за спазване гражданските права на учителите и за проява на 

управленческа далновидност. 

 

По т. 5 от Табл. 1 Транспорт и безопасност на движението 

Темите и въпросите, поставени в това направление са много разнообразни. 

Гражданите изказват свое мнение и правят различни предложения за 

решаване на проблеми, които ги засягат. А те в най-общ план са следните: 

Предложения за поставяне на камери за следене на движението. Искане от 

граждани за поставяне на изкуствени неравности /гърбици/ за ограничаване 

на скоростта на движение по някои улици, предимно булеварди. Остро се 

поставя и въпросът за увеличаване на паркоместата за свободно паркиране и 

построяването на нови паркинги. 

Необходимост от поставяне на указателни табели по автобусите и спирките 

на масовия градски транспорт когато се променя обичайния маршрут на 

движение. 

Граждани сигнализират за дупки (липса на линейни решетки на 

дъждоприемните шахти) в някои подлези и опасности по „релсите” за 

движение на детските колички. В тази посока Община Пловдив и районите 

трябва да обърнат внимание на съществуващите и направата на нови рампи 

за детски колички и инвалиди. При отдаването на подлезите на концесия е 

необходимо да се изисква концесионера в интерес на гражданите да покрие с 

поликарбонатни или други навеси стълбите и рампите на подлезите, за да не 

се заснежават и обледеняват през зимата. 
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Друга група сигнали са единични и не попадат в изброените по-горе групи, а 

те са: гражданка се жалва, че повече от шест месеца пред гаража й има 

паркиран автомобил, който пречи да си ползва гаража; желание да се 

съдейства, за да може по околовръстното на Пловдив да се пътува без 

винетен стикер; отказ от страна на Община Пловдив да издаде на гражданин 

индивидуално паркомясто в Стария град; молба за съдействие за 

възстановяване на спирката на автобус № 22 на пречиствателната станция на 

Пловдив и др.  

 

По т. 6 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Със значим обществен интерес в това направление е сигналът за къртене и 

изнасяне на скална маса в района на природен парк „Бунарджик”. Изискали 

сме резултати от проверки на РДНСК и становище на Община Пловдив. 

Според РО на РДНСК – ЮЦР строителството е в съответствие с издадените 

разрешителни, което се потвърждава и в становището на Община Пловдив, 

но пък остава открит въпроса доколко то е в съответствие с плана за 

управление на природен парк Бунарджик, приет с Решение № 169, взето с 

Протокол № 9/14.05.2009г. на Общински съвет – Пловдив. Междувременно 

изкопните дейности на обекта бяха преустановени. 

Постъпили са 3 броя сигнали за отсичане на опасни дървета в район 

„Централен”. Дърветата са отсечени по нареждане на районна 

администрация. 

 

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

Сигналите и въпросите, които поставят гражданите по това направление са 

обикновено за шум (битов или промишлен). 

От важно значение е жалбата на голяма група граждани от четири жилищни 

блока в кв. „Изгрев” (повече от 200 души), които се оплакват от ромите, 

чакащи по цели денонощия за социални помощи пред сградата на Дирекция 

„Социално подпомагане” – Пловдив на ул. „Ландос” 14. Пред тази сграда се 

събират от 500 до 1500 души, които  вдигат невъобразим шум и гражданите 

са подложени на постоянен тормоз – не  могат да спят през нощта, а децата 

през деня не могат да се подготвят за училище. Проблемът е изключително 

тежък и е актуален от години. За това на 11.09.2012 г. по инициатива на 

Обществения посредник бе проведена работна среща с участието на всички 
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заинтересовани страни – Заместник кмета по строителството и общинската 

собственост на Община Пловдив, кмета на район „Източен”, Директора на 

Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив и Директора на Дирекция 

„Социална политика” при Община Пловдив. След като бе обсъден проблема 

във всичките му аспекти бе взето решение да се предложи на кмета Иван 

Тотев да се иска от Министерството на труда и социалната политика 

осигуряване на необходимите финансови средства в размер на 120 000 лева 

за ремонт на предложените нови помещения за тази дейност на ул. 

„Прохлада” 7. Което е направено. Имаме информация, че МТСП е приело да 

финансира 50% ремонта на общинската база на „Прохлада” 7, останалите 

50% са поети от Община Пловдив. Очакванията са ремонтът да приключи за 

45 дена в началото на 2013 г. и проблемът да бъде решен окончателно.  

 

По т. 8 от Табл. 1 Топлофикация; Електроснабдяване 

Общо 26 броя сигнали, доста повече в сравнение с предходното шестмесечие, 

като са приключени 24 броя и по 2 броя още се работи. Съществуват трудно 

преодолими пречки, изразяващи се във фиксираното – 2/3 квалифицирано 

мнозинство, необходимо за преустановяване на топлоподаването, 

респективно битовата топла вода и други формални изисквания, залегнали  в 

Общите условия на дружеството. ЕВН България подхождат иновативно по 

въпроса за дяловото отчитане и разпределение, като предлагат, при желание 

на ползващите тази услуга, хоризонтално отчитане на потреблението на 

топлоенергия, което в значителна степен отразява реално използваната 

енергия, но поради дълго трупаното недоверие  и този подход не може да 

бъде възприет масово. Сериозен проблем се очертава при старите, натрупани 

с години дългове, които в някои случаи надвишават 5-6 хиляди лева и 

прилагането на погасителната давност, която с Тълкувателно Решение № 3 от 

2011 г., в сила от 18.05.2012г. на Върховния Касационен съд на Република 

България, категорично беше установена на 3-годишен период от време. За 

съжаление, в почти всички от случаите, които се отнасят до Обществения 

посредник, вече има съдебно произнасяне и образувани дела при частни 

съдии изпълнители, което изключва компетентността на Обществения 

посредник да иска съдействие. 

 

По т. 9 от Табл. 1 ВиК 
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За отчетния период се откроява значителен спад на сигналите, касаещи ВиК. 

С въвеждането на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните 

системи на Министерството на регионалното развитие и благоустройство се 

определят параметрите за заплащане на услугите от ВиК и се формират 

общите условия в договорите, касаещи потребителите. Изричността на 

наредбата позволява да се избягват недоразумения и неправомерни 

тълкувания при ползване на ВиК услуги.  

 

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

В областта на телекомуникационните услуги, предоставяни от трите основни 

мобилни оператори, бе постигнат значителен напредък в комуникацията и 

реагиране на сигнали на гражданите. 

Основно гражданите се оплакват от начините на събиране на стари, в редица 

случаи спорни вземания на операторите, които те прехвърлят на външни 

фирми за събиране, без гражданите надлежно да бъдат уведомени писмено за 

това. Те обикновено получават телефонно обаждане от фирмата – събирач на 

стари задължения, което в някои медии беше квалифицирано като 

„телефонен тероризъм” и което в голяма степен отговаря на това 

определение. През м. юни 2012 г. бе публикувано  становище на 

Националния омбудсман, който изпрати препоръки до Виваком, Мобилтел 

АД и Космо България Мобайл – ЕАД /Глобул/  за спазване на законово  

установения ред и уведомяване на абонатите за вида, размера и произхода на 

стари вземания, както и за евентуално доброволно уреждане на споровете 

преди отнасянето им към външни фирми 

 

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

В контактите на гражданите и администрацията има разбиране на 

проблемите и съдействие за решаването им, но в някои случаи е налице 

забавяне или формализъм. Често гражданите се отпращат по чисто формални 

критерии, без да им бъдат дадени конкретни насоки за уреждане на 

проблема, в които случаи те търсят нашето съдействие.  

Сериозен проблем, който засяга голям брой от етажните собствености е 

снабдяването с технически паспорти, съгласно чл. 52 от ЗУЕТ, които са им 

необходими във връзка с предстоящото саниране на сградите. Сроковете за 
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това са предвидени в §2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Наредба  № 5 от 28.12.2006 г. на МРРБ, но поради липсата на строителната 

документация, която не се съхранява нито в „Пловдивинвест” АД след 

приватизацията й през 2000 г., нито в Община Пловдив, ще се наложи ново 

техническо обследване на тези сгради, което ще натовари собствениците с 

допълнителни разходи. 

След наша намеса беше решен незабавно въпрос на бизнесмен в район 

„Тракия”, който месеци наред чакаше за разрешително за маси на открито, 

както и на друг – за окабеляване на сграда от страна на Blizoo. Гражданка 

получи нова регистрация в РУ „СО” – Пловдив за получаване на обезщетение 

за безработица,  въпреки че преди това й бе отказано.  

Подадени са няколко сигнали за неправилно, според гражданите, събиране на 

данък МПС за автомобили, които са спрени от движение и с прекратена 

регистрация в КАТ. Дирекция „Местни данъци и такси” изразява писмено 

становище, че данъкът е дължим, но това обстоятелство продължава да се 

оспорва от гражданите. В случая е необходимо да има съдебно произнасяне 

по спора. 

 

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

Сигналите за проблеми в това направление са малко. Един от тях е свързан с 

Дирекция „Икономика и здравеопазване”, която отказва ползване на данъчни 

преференции на човек с Експертно решение от ТЕЛК за поставяне на щанд за 

книги на общински терен. Проблемът е решен в полза на гражданина след 

като си актуализира експертното решението от ТЕЛК.  

 

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

Малобройни в сравнение с предходния отчетен период са сигналите по тази 

дейност. Положителен принос има целесъобразността на капиталовите 

разходи от страна на ОП „Чистота”, насочени към технически съоръжения с 

доказана механична мобилност при почистване на улични настилки. Все още 

от страна на гражданите е неглежирана грижата за разделно събиране на 

отпадъците. Но от друга страна Общината не е осигурила достатъчно 

контейнери за целия град.  
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По т. 14 от Табл. 1 Достъп до информация 

Гражданите на Пловдив все по-активно започват да се ползват от това свое 

право – общо 4 броя са сигналите  през второто полугодие на 2012 

г.Постъпили са искания за получаване на достъп до информация за правилата 

за работа на ОП „Общинска охрана”, за ВиК проект на квартал Гаганица – 

район „Северен”, за предоставянето на физкултурния салон на СОУ „Пейо 

Яворов” на волейболен клуб „Виктория Волей”. Всички искания са 

удовлетворени и на гражданите е предоставена исканата информация.  

 

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

некомпетентност, недобросъвестност, мудност, незачитане 

достойнството, правата и свободите на гражданите и пр.) 

Разнообразието в това направление изисква както компетентно боравене с 

нормативни разпоредби, указания и широк спектър договорни 

взаимоотношения, така и вникване в житейската съдба на жалбоподателите. 

Спазвайки обективността на закона, Общественият посредник постигна 

разрешаването на не малко проблеми чрез оперативно сътрудничество с 

районните администрации, срещи на места, станали обект на жалби и дори 

опрощаване на голяма част от дълг в конкретна финансова институция. 

 

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

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

Най-много въпроси се поставят във връзка с етажната собственост, а това е 

около 70% от сградния фонд в града, а в някои райони – близо до 100%.  

Много често Общественият посредник е търсен по повод на вече приключени 

граждански спорове между граждани; образувани съдебно-изпълнителни 

дела от частни съдии-изпълнители и налаганите от тях такси и разноски; 

един случай на гражданин с полско гражданство, който има съзнанието, че е 

български гражданин, но по неразбираеми за него причини такова не му се 

признава; случаи на невъзстановени земи в землищата на други общини; 

спорове с работодатели, търсене на работа и др. 
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ІІ. Изводи 

 За второто шестмесечие на 2012 г. най-много са сигналите в раздел 

Устройство на територията, незаконно строителство и етажна 

собственост – 44 на брой. Това се дължи на увеличения брой сигнали, 

свързани с етажната собственост, които са повече от половината. От този 

род проблеми в голяма степен са и нерешените по точка 16 от табл. 1, 

поради липса на правомощия на Общественият посредник, които пък са 

на второ място по многобройност. И в тази точка сигналите имат 

осезателно увеличение в сравнение с първото шестмесечия – от 31 на 41 

броя, като голяма част са свързани именно с етажната собственост. 

 Чувствително са завишени сигналите срещу EVN (топлофикация и 

електроснабдяване) – от 11 за първото шестмесечие на 26 за второто 

полугодие. Много граждани желаят да изключат топлоподаването, но 

EVN има множество формални изисквания и това затруднява раздялата с 

тях. Колкото до старите задължения има 3 годишен период на давност, но 

малцина са наясно, че това трябва да бъде изрично изискано от 

гражданите по съдебен ред, а не става автоматично или „по право”. 

 Увеличени са и оплакванията по отношение на транспорта и 

безопасността на движение – от 12 на 18 броя през второто шестмесечие. 

Тук преобладаващи са липсата на паркоместа за свободно паркиране, 

недостатъчно паркинги, дупки по улиците, липсващи решетки на 

дъждоприемните шахти, нуждата от рампи за детски колички и инвалиди 

в подлезите /или неподдържането им/, лоши условия за пътуване в 

градския транспорт, липса на климатици и др. 

 Видимо намаление на сигналите се наблюдава в сферата на социалната 

политика. Ако през първото шестмесечие са били 48 и са на второ място 

по численост, то през второто шестмесечие са почти наполовина - 26. Те 

се отнасят предимно за нуждаещи се от общински жилища, за издаване на 

непълни и неизрядни документи за пенсиониране, социални помощи и др. 

 Намалели са сигналите и в областта на Административно-техническото 

обслужване – от 17 през първото на 12 за второто полугодие. Големият 

проблем в това направление е липсата на строителна документация за 

етажните собствености, което затруднява издаването на технически 

паспорти на сградите. При ново техническо обследване разходите ще са 

за сметка на собствениците, а това не би било справедливо за тях.  
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 Значително намаление се наблюдава и при сигналите, касаещи 

обществения ред и сигурност – от 13 на 5 за второто полугодие. От голям 

обществен интерес тук е жалбата на група граждани – над 200 души, 

които се оплакват от непрекъснат шумов тормоз от ромите, чакащи за 

социални помощи на ул. „Ландос” 14. Проблемът ще се реши до края на 

м. февруари 2013г, когато приемната на Дирекция „Социално 

подпомагане” ще бъде преместена на ул. „Прохлада” 7 след завършване 

на ремонта на сградата.  

 Двойно са се увеличили през второто шестмесечие сигналите в областта 

на комуникационните услуги – от 6 на 13. Гражданите се оплакват 

предимно от фирмите, натоварени от мобилните оператори да събират 

стари задължения, чиито действия често се охарактеризират като „рекет” 

и „телефонен тероризъм”. В много от случаите е постигнато доброволно 

уреждане на споровете. 

 И през второто, както и през първото шестмесечие на 2012 г., 

сравнително малко на брой са сигналите срещу „ВиК” ЕООД и ОП 

„Чистота”, което показва усърдие от страна на държавната фирма и 

общинското предприятие.         

 

 

ІІІ. Заключение 

За второто шестмесечие на 2012 г. институцията „Обществен посредник” 

реализира оптимално заложеното в план-програмата за дейността си, като 

постигна функционален диалог между гражданите, общинската 

администрация, местните държавни подразделения, институции и фирми в 

областта на обществените услуги, като допринесе за установяване на 

съществуващите проблеми и съдейства за тяхното ефективно решаване.  

 

 

24 януари 2013 г.                                               ДИМИТЪР АТАНАСОВ 

Обществен посредник  

на Община Пловдив 


