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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   

  

ААНН ААЛЛИИ ЗЗ     
  

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 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     

ПП РР ЕЕ ЗЗ   ВВ ТТ ОО РР ОО ТТ ОО   66 -- ММ ЕЕ СС ЕЕ ЧЧ ИИ ЕЕ   НН АА   22 00 11 33   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 164 броя сигнали  и проблемите, 

поставени в тях показват, че Общественият посредник все повече съдейства 

на гражданите да отстояват своите права и завоювани позиции и в това е 

неговата роля 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 2013 г. 
 

Всичко 

→ 
Писмени 

изложени собственоръчно 
Устни 

отразени в протокол 
Приклю-

чени  
към  

31.12.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

31.12.2013 г. 

Приклю-

чени  
към 

31.12.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Устройство на територията;                        

незаконно строителство 

2 3 3 5 13 

2. Етажна собственост 1 0 2 1 4 
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№ 

 

 

 

Направление 

Входирани   
Всичко 

→ 
 

Писмени 
изложени собственоръчно 

Устни 
отразени в протокол 

Приклю-

чени  
към  

31.12.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

31.12.2013 г. 

Приклю-

чени  
към 

31.12.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

31.12.2013 г.. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Социална политика 7 0 14 0 21 

4. Здравеопазване 0 0 1 0 1 

5. Образование 3 0 1 0 4 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

2 0 6 1 9 

7. Екологични проблеми 2 0 3 3 8 

8. Обществен ред и сигурност 5 0 1 1 7 

9. Топлофикация; 

Електроснабдяване 

6 2 10 0 18 

10. ВиК 2 1 3 1 7 

11. Телекомуникации;     

Мобилни оператори 

3 0 9 0 12 

12. Административно-техническо 

обслужване 

7 1 14 0 22 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

1 2 2 0 5 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

1 0 1 0 2 

15. Достъп до информация 0 0 0 0 0 

16. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

4 0 18 2 24 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия 
(съгласно Правилника за 

организацията и дейността на 

Обществения посредник) 

1 0 6 0 7 

Всичко:  47 9 87 21 164 

Общо: 164 

 

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.) 

24 

2.  Административно-техническо обслужване 22 

3.  Социална политика 21 

4.  Топлофикация; Електроснабдяване 18 

5.  Устройство на територията, незаконно строителство 13 

6.  Телекомуникации; мобилни оператори 12 

7.  Транспорт и безопасност на движението 9 

8.  Екологични проблеми 8 

9.  Обществен ред и сигурност 7 

10.  ВиК 7 

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

организацията и дейността на Обществения посредник) 

7 

12.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 5 

13.  Етажна собственост 4 

14.  Образование  4 

15.  Сметоизвозване и чистота на улиците 2 

16.  Здравеопазване 1 

17.  Достъп до информация 0 

 

 

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

Постъпващите сигнали в това направление продължават да са с най-различно 

съдържание. Някои от тях са с широка обществена значимост и засягат по-

големи групи граждани. В тези случаи се касае за искане към Обществения 

посредник за съдействие за облагородяване на цели квартали или за ремонт 

на улици и тротоари. 

Друга група граждани се жалват от мудността на районната администрация 

за разрешаване на проблеми, възникнали вследствие на строителство в 

съседен парцел или започнато незаконно строителство. При невземане на 
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своевременно отношение по тези случаи след това се затруднява 

изключително много административната процедура.  

Прави впечатление, че започнаха да постъпват повече сигнали по 

електронната поща, което не бе така активно използвана практика досега от 

гражданите на Пловдив.  

За отчетния период трябва да се отбележи тенденцията на намаляване на 

жалбите срещу антени на мобилните оператори. 

Продължават да постъпват сигнали за строителни неуредици и за незаконно 

строителство в населени места, които са извън териториалната 

компетентност на Обществения посредник. Това говори за доверие към 

институцията и то не само от гражданите на Пловдив.   

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

В това направление гражданите поставят проблеми с управлението на 

общите части, в това число и неразбирателството между етажните 

собственици при появила се нужда от неотложни ремонти, а така също и за 

приоритетите при разходване на събраните средства. Такива проблеми има 

не само когато етажната собственост се управлява от управителен съвет, но 

когато се управлява и от професионални домоуправители. Гражданите 

продължават при спорове в жилищните сгради да търсят съдействие от 

общинската (районната) администрация, чиято намеса обаче не е достатъчно 

ефективна. Ако споровете и проблемите не се разрешават от Контролните 

съвети, редно е етажните собственици да се обръщат към съдебните органи, 

макар че те общо взето го избягват. При продължителното нерешаване на 

възникналите проблеми се създава конфронтационна среда, която често 

рефлектира върху институциите. 

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Сигналите, подавани в това направление в сравнение със същия период през 

2012 г. бележат ръст. Тази тенденция е съпоставима с тенденциите в 

национален мащаб и е обяснима с последиците от икономическата криза. 

Решаването на подобен род проблеми на гражданите изисква прилагане на 

комплекс от компетенции, усет за справедливост и индивидуална 

съпричастност. 
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Завишената успеваемост на решените в полза на гражданите казуси се 

предопределя от широкоспектърни и ефективни взаимодействия (напр. с 

дирекция „Социално подпомагане”; дирекция „Социална политика” към 

Община Пловдив, РУ „СО”, НАП, Бюро по труда, БЧК, администрация на 

защитените жилища и т.н.). 

Реална възможност за намаляване сигналите на нашите съграждани 

съдържащи „зов за помощ” за пакетирани храни и ваучери за отопление би 

могла да бъде по-добрата информираност за условията в нормативните 

уредби. (Показателно е, че от кв. Столипиново и  Шекер махала липсват 

подобни сигнали.)  

По-специфични са проблемите, свързани с настаняването в общински 

жилища, наемните отношения и освобождаването им. Стратегията, наложена 

от институцията „Обществен посредник” изисква обстойно обследване за 

достоверност, за здравен и социален статус, за трайна неработоспособност, 

както и последваща комуникация с районните администрации и ОП 

„Жилфонд”.  

Съществен елемент в градивния подход в работата на институцията е 

нерегламентираната, но реализирана възможност за подпомагане на 

граждани в неравностойно положение и инвалидност, потърсили съдействие, 

за да бъдат одобрени и включени в европейски проекти, спечелени от 

Община Пловдив (напр. „Подкрепа за достоен живот”); да получават трайни 

хранителни продукти чрез втория транш на европейските програми за 

социално подпомагане; да бъдат настанявани в домове за възрастни и да им 

бъдат отпускани еднократни помощи от 50 лв. по ПМС 85/05.04.2013 г. 

Индикация за безспорен авторитет на институцията е и успеваемостта  за 

решаване на казуси, касаещи затруднено поради редица субективни фактори 

пенсиониране не само на пловдивчани, но и на граждани от близки общини – 

„Марица”, „Родопи” и „Карлово”. 

   

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

През отчетния период преобладаващи са сигнали на граждани със силно 

обременен здравен статус, безработни и със загубени здравни права, което 

води до отказ за издаване на направления за лечение от страна на личните 

лекари. 

Регламента на Закона за здравно осигуряване не позволява разсрочено 

плащане на непогасените здравни вноски, което обрича гражданите в 
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неравностойно положение на безизходност, и невъзможност за подпомагане 

от институцията. 

В полза на гражданите е решаването на казуси за конкретни пропуски в 

лечението им в болнични заведения на територията на Община Пловдив. 

Прекият диалог с Националната пациентска организация и Медицинския 

одит се финализира с наложени административни санкции от РЗОК, които 

форматират пореден атестат за резултатност от работата на институцията 

„Обществен посредник”. 

Продължителна като срокове и етапност (в т.ч. с допитване до висшестоящи 

държавни институции) се оказа работата по сигнали на граждани, касаещи 

липсата на регламент за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност. 

 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Широк е диапазонът на сигналите в това направление – от проблематика, 

касаеща детски градини до проблематика, засягаща студенти и  

преподаватели във ВУЗ.   

Част от сигналите са фокусирани върху образователната автономия и 

делегираните бюджети. Казусите показват тенденция на пропуски в 

управлението, рефлектиращи негативно в общоучилищните климати. 

Необходимо е обучение не само как да се харчат пари, а и как да се печелят 

(чрез европейски проекти, чрез извънкласни дейности и труд, разрешени от 

закона). 

Сигналите, съдържащи несъгласие на уволнени учители със субективните 

мотиви на определени ръководства показват, че освен трудово-правна и 

синдикална защита е необходима експертна оценка от Регионалния 

инспекторат и професионална аргументираност.  

Изисканите и представени в институцията „Обществен посредник” 

становища на директори на училища по конкретни казуси не са достатъчно 

аргументирани, което е предпоставка уволненията да не издържат в съда.  

Тематиката, преобладаваща в следващата група сигнали съдържа несъгласие 

с класирането в детските градини и несъгласие с таксите, внасяни за 

отсъстващи деца. 

Проверката на всеки един сигнал (подаден в приемната, по електронна поща 

или по телефон) показва неоснователност за съмнение в класирането, тъй 

като електронизацията му дава възможност за прозрачност и граждански 

контрол.  
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Внесената корекция в Наредбата за прием в детските градини през 2014 г., 

одобрена на сесия на ОбС Пловдив показва, че изразеното становище от 

институцията „Обществен посредник” да не се таксуват отсъстващите деца е 

уважено. 

 

По т. 6 от Табл. 1 Транспорт и безопасност на движението 

В раздела за „Транспорт и безопасност на движението” сигналите на 

гражданите не са групирани в някаква точна доминанта. Те са доста 

разнообразни  и обхващат както липса на (или унищожени) пътни знаци, 

липса на навеси (заслони) на спирките и лошото състояние около тях, така и 

за грубо отношение на шофьори от градския транспорт. 

Трябва да се отбележат и сигнали на граждани, които са пенсионери (в това 

положение са повече от 50 хиляди други пенсионери). Те се жалват от това, 

че при изкарване на карта за пътуване в градския транспорт всеки път му се 

изисква удостоверение, че е пенсионер. 

Други важни според нас сигнали са тези, в които гражданите се оплакват от 

затруднена транспортна комуникация между район „Централен” и район 

„Западен” поради наличието железопътния ареал между Централна гара – 

Пловдив и гара „Филипово”. В тези сигнали гражданите поставят въпроса за 

изграждане на съоръжения за безконфликтно пресичане на жп линията. 

Важен за този раздел е фактът, че в центъра на Пловдив липсват достатъчно 

места за свободно паркиране. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Най-често в това направление гражданите търсят Обществения посредник за 

съдействие за отрязване на дървета или за оформяне на короните им когато 

нанасят повреди и разрушения на елементи от сградите. По принцип тези 

сигнали постъпват при нас след като от районните администрации не са 

взели своевременно отношение по тях.  

Други сигнали са за наличие на строителни отпадъци и пясък на тротоара 

след извършен ремонт, искане за почистване на надраскани обекти, 

предложения за озеленяване на занемарени пространства, искане за 

преместване на съдове за смет и др. 
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По т. 8 от Табл. 1 Обществен ред и сигурност 

За второто шестмесечие на 2013 г. жалбите в това направление са предимно 

за шум. 

Шум, произвеждан от автомобили, които се движат с висока скорост по 

улиците, шум от дейността на колите на ОП „Чистота”, които започват 

работа рано сутринта, шум от съседи и спортни площадки. 

Все още остава нерешен проблемът със шума, произвеждан от озвучителните 

уредби на заведенията, работещи през нощта. Специално внимание трябва да 

се обърне на две от тях в район Централен. Едното е кафе-аперитив „Зона” на 

ул. „Петко Д. Петков”, а другото е кафе-бар „Плазма-Гардън” на бул. 

„Христо Ботев” 82. 

За решаването на въпроса с шума от заведенията, които работят през нощта 

бяха проведени няколко работни срещи с длъжностни лица от централната и 

районна администрация, общинският инспекторат и полицията, а така също и 

със собствениците на заведенията. Бяха предприети различни мероприятия за 

решаване на проблема, в това число и предложение за промяна в общинската 

наредба в частта, регламентираща дейността на заведенията с удължено 

работно време и масите за открито сервиране. 

 

По т. 9 от Табл. 1 Топлофикация; Електроснабдяване 

През това полугодие постъпилите сигнали са по-малко от същия период на 

предходната 2012 година. 

Това се обяснява с две причини – преди всичко второто полугодие на 

годината е по-неактивния сезон в потреблението на този вид услуги и второ   

- с предприетите от правителството промени: намаляване на цените на тока, 

нови системи за отчитане, нов  състав на ДКЕВР и създаване на  Обществен 

съвет към него, засилената грижа за потребителите като цяло. 

В областта на Топлофикация сигналите в по-голямата си част са по 

приключени преписки, по които са образувани съдебно-изпълнителни дела и 

в тези случаи Общественият посредник няма право да се намесва. 

Независимо от това, за яснота на потребителите сме изисквали информация 

във всички тези случаи за точния размер на задълженията, периода, за който 

се отнасят и възможностите за погасителен план за разсрочено плащане. ЕВН 

България се вслуша в препоръката ни за по-тесни връзки с гражданите и във 

връзка с подготовката за новия сезон проведе срещи с домоуправителите на 

етажна собственост, на които бяха разяснени новите политики и представени 
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новите регионални координатори за зони Север, Център и Източен. На някои 

от тях присъства и наш представител.   

При един от случаите на общинско жилище в ЖР „Тракия”, в което 

топлоподаването е изключено, също постигнахме резултат като размера на 

дълга беше намален и разсрочен. 

Електропотреблението за този период е по-ниско, сумите за плащане – 

поносими и по тази причина сигналите са по-малко.  

Представител на институцията „Обществен посредник” участва също и в 

среща, организирана от Сдружението за защита на потребителите във връзка 

с оспорването на неравноправни клаузи от Общите условия на ЕВН България 

пред Районния съд – Пловдив, където изрази нашето становище.  

В случая на онкоболна гражданка с дете, който беше отразен и в пресата,  

въпреки трудностите предвид размера на дълга сме постигнали положителен 

резултат и за празниците ел. захранването на семейството й беше 

възстановено.  

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

Преобладаващата проблематика в това направление очертава тенденция на 

недобросъвестно ползване на тръбопроводната мрежа, задръствана често с 

хранителни отпадъци от ресторантите, особено от тези в пряко съседство с 

многоетажни жилищни сгради, вследствие на което се наводняват избите им. 

Гражданите твърдят, че са принуждавани да наемат срещу заплащане 

съответна техника от ВиК и сами да отстраняват запушванията. 

Чрез съдействие от страна на институцията „Обществен посредник” 

ресторантите получиха изрично предписание от РЗИ за спешно почистване  

на прилежащите шахти и за ползване на химически препарати, разтварящи 

мазнините. 

 

По т. 11 от Табл. 1 Телекомуникации; Мобилни оператори 

Проблемите, които срещат гражданите в тази област са разнообразни, но 

предвид обстоятелството, че ползването на тези услуги става въз основа на 

индивидуални договори, решаването им е възможно единствено в случаите 

на нарушения на Закона за защита на потребителите – на нелоялна търговска 

практика, какъвто бе случаят с гражданка, за която се прие, че сключеният по 

телефона договор е недействителен, тъй като няма писмено потвърждение на 
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съгласието /изм. на ЗЗП и след потвърждаване от Върховния 

административен съд – м. август 2013г./ 

Липсата на опция за сключване на безсрочен договор, който да може да бъде 

прекратен по всяко време, след отправяне на писмено предизвестие, 

затруднява ползването на услугите на различните оператори – една 

непопулярна практика, която би могла да бъде коригирана единствено след 

съответно произнасяне на компетентен съд, респ. Комисията за защита на 

потребителите. 

В много от случаите обаче има подписване на договори ”на доверие”, без 

запознаване с клаузите им, приемане на „подаръци” под формата на 

телефонни апарати, които се оказват обвързани с договори за заплащане на 

високи месечни такси и др. – все неща, за които потребителят трябва да 

следи, преди да се обвърже с договор. 

 

По т. 12 от Табл. 1 Административно-техническо обслужване 

Прекият и непосредствен допир с населението на града и районите му се 

осъществява именно чрез административно-техническото обслужване, 

провеждано от съответните административни служби. По този повод и 

провежданите от нас в края на всеки месец изнесени приемни по райони дава 

възможност на гражданите лично да споделят нерешените проблеми, които 

ги вълнуват. 

Най-голям брой сигнали са подадени във връзка с определянето и събирането 

на местните данъци и такси и това е обяснимо, тъй като Законът за местните 

данъци и такси регламентира основните положения на материята, а нейното 

детайлно разработване е предоставено на местния парламент – Общинският 

съвет, чрез приеманата от него Наредба за определянето и администрирането 

на цените на таксите и услугите на територията на Община Пловдив. 

Граждани, които не обитават жилищни имоти се оплакват, че процедурата, 

установена в Наредбата да се изискват от тях удостоверения, че е спряно 

електрозахранването от ЕВН и водата – от ВиК, създават за тях неудобства и 

неоправдани разходи. В тази връзка сме направили предложение до 

Общински съвет – Пловдив, този текст от Наредбата да отпадне. 

Законодателят, от своя страна, също е преценил че това изискване не е в 

унисон с разпоредбите на европейското законодателство и през м. декември 

бр. 101 на Държавен вестник беше внесена промяна на текста на чл.71 от 

Закона за местните данъци и такси, като е предвидено това обстоятелство да 
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се установява чрез декларация, подавана от собственика до края на 

предходната година. 

Друг проблем, който все още остава нерешен е проблемът за данъците и 

таксите, погасени по давност. Отново сме направили предложение до 

Общински съвет и администрацията на Община Пловдив след подаване на 

искане от граждани и проверка по партидите им, в случаите на изтекла 

давност в тяхна полза, тези партиди да се закриват, тъй като това създава за 

тях определени затруднения в други случаи - в КАТ и др. Въпреки че 

получихме уверение от общинската администрация, че по този въпрос има 

работна група, проблемът още не е решен. Не виждаме правна или 

техническа трудност това да се осъществи, още повече, че Националната 

агенция по приходите вече проведе една такава кампания и въпросът за 

данъците с изтекла давност е решен за тях. 

 

По т. 13 от Табл. 1 Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 

През отчетния период постъпиха сигнали срещу поставени маси за открито 

сервиране на тротоари. Същите се оказаха, че са без съответното 

разрешително, а собствениците им бяха санкционирани от инспектората. При 

сигнала за поставен незаконно щанд за плодове и зеленчуци в район 

„Тракия” след извършената проверка се оказа, че е неоснователен. В този 

раздел постъпиха и други сигнали, които се оказаха неоснователни. 

 

По т. 14 от Табл. 1 Сметоизвозване и чистота на улиците 

Занижен за второто шестмесечие на 2013 г. е броят на сигналите с типичната 

за направлението тематика (обеззаразяване на контейнерите тип „Бобър”, 

навременно и ритмично извозване и пр.). 

Безспорно отражение за подобряване на резултатността от работата дава 

значително по-добрата организация, закупуването на нова малогабаритна и 

по-мобилна техника, сертифицирането на дейността по ISO и европейски 

програми. 

Недостатъчен обаче все още е стремежът към разделно събиране на 

отпадъците, изискващ широкомащабна дейност чрез включване на всички 

възрастови групи: в училищата, на домоуправителите, управляващи етажната 

собственост, по квартали и т.н. Този извод изисква и нормативна 

актуализация, която би имала дългосрочна значимост за облика на града. 
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По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Няма постъпили конкретни оплаквания за отказан достъп до информация, но 

има единични случаи на забавени или нерешени с години преписки, в които 

след нашата намеса на гражданите беше даден удовлетворителен отговор и 

определени конкретни срокове и етапи за действие.  Такъв е случаят с 

гражданин от р-н „Източен”, който е поискал право на преминаване, а също и 

семейство от р-н „Южен”, което е подало заявление за узаконяване на 

пристройка и 18 месеца чака отговор.  

Във връзка с подобряване информираността на гражданите разработихме 

нови листовки: „Какво може и какво не може Общественият посредник?”,  

„Какво трябва да знаят етажните собственици”,  „Как се погасяват стари 

данъци и задължения към държавната хазна?”, осъществени бяха участия в 

радио и телевизионни предавания за превръщането на Болницата за 

туберкулозно болни в дом за стари хора, мобилните оператори и др., както и 

редица публикации в печата. 

Интернет страницата на Обществения посредник доби изцяло нов вид и 

съдържание – с рубриките  „Новини”, „Предложения и становища”, 

„Казуси”, „Нормативни документи”, „Правомощия”, „Приемни”, „Акценти”, 

„Другите за Обществения посредник” и др. дава пълна и точна информация 

на гражданите за това с какво се занимава Общественият посредник, къде 

може да бъде намерен, как може да бъде сезиран, в кои случаи е бил полезен 

и др.  

 

По т. 16 от Табл. 1 Други (трудово-правни, лични, проява на 

некомпетентност, недобросъвестност, мудност, незачитане 

достойнството, правата и свободите на гражданите и пр.) 

Анализът на сигналите в това направление очертава устойчива тенденция, 

касаеща некоректни работодатели и типични действия от тяхна страна като 

неплащане или дългосрочно забавяне плащането на дължими трудови 

възнаграждения, задържане на трудови книжки, неуведомяване в НАП за 

прекратено социално осигуряване и пр. В този смисъл обезпокоителен е 

фактът, че сигналите в тази област за отчетния период са най-многобройни. 

Но от друга страна устойчива е и тенденцията за резултатност в полза на 

гражданите след изразени становища от страна на институцията „Обществен 

посредник”, изискващи от Инспекция по труда проверки и предписания за 

административни нарушения. Макар и по-малобройни, сигналите за полагане 
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на труд от непълнолетни (предимно като сервитьори), са индикатор за 

потребност от защита и застъпничество пред Инспекция по труда, тъй като 

липсват както трудови или граждански договори, така и начисляване на 

полагаемата в такива случаи заплата – не по-малка от минималната за 

страната.  

 

По т. 17 от Табл. 1 Приключени случаи, поради липса на правомощия 

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

Както и досега, броят на тези случаи неизменно се запазва относително 

висок… 

Това са случаите, предвидени в чл. 12 т. 1-4 от Правилника за организацията 

и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив  

– вътрешни служебни отношения на органите на местната власт, търговски 

взаимоотношения  между търговци, въпроси от личния живот на гражданите, 

съдебни процедури, особено такива, развиващи се пред частните съдии-

изпълнители. 

В тези случаи, освен че на гражданите се обяснява, че Общественият 

посредник няма правомощия да се намеси за уреждане на подобни спорове, 

им се дават консултации и конкретни указания какви стъпки да предприемат, 

за да постигнат желания от тях резултат. 

 

ІІ. Изводи и препоръки 

 

 Тъй като административните процедури при незаконното строителство 

са много дълги и тежки необходимо е администрацията да спазва точно 

сроковете, предвидени в ЗУТ и АПК, за да не се нарушават законовите 

права и интереси на гражданите. 

 В рамките на Закона за управление на етажната собственост районните 

администрации да се ангажират в по-голяма степен при възникнали 

конфликти в етажната собственост, тъй като повече от 50% от тях са за 

технически проблеми като течове, неремонтирани покриви, преградени 

и завзети общи части. 

 Задълженията и отговорностите, делегирани на районните 

администрации и ОП „Жилфонд”, касаещи стопанисването на 
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общинския жилищен фонд, не са обективно регламентирани, както и 

пределът на търпимост към некоректните наематели. 

 Със своите, макар и ограничени възможности институцията 

„Обществен посредник” също допринася за развитието на градската 

среда като по-добро място за живеене. Пример в това отношение е 

направеното и прието от общинската администрация предложение за 

събирането и извозването на т.н. опасни отпадъци, в т.ч. лекарства с 

изтекъл срок на годност, чрез изграждане на приемателни пунктове и 

оперативни графици по районни кметства.  

 След отдаването на спирките от градския транспорт на концесия те 

категорично придобиха нов функционален и естетически вид, а 

обстановката около тях е облагородена.  

 Някои от нощните заведения създават проблеми на гражданите с шума, 

който произвеждат. Компетентните органи трябва да обърнат 

специално внимание на този проблем, включително и промяна на 

нормативната уредба. Предложение с такъв дух и съдържание е 

внесено от Обществения посредник в Община Пловдив.  

 Ясната и последователна позиция на Обществения посредник, 

ежедневната работа и грижа към проблемите на гражданите, свързани  

с топло и енергоснабдяването, дават своя резултат в бързата и 

адекватна реакция.  

 Необходимо е гражданите по-детайлно да се запознават и съобразяват с 

подписаните от тях договори с мобилните и кабелни оператори, които 

обвързват и двете страни. При възникнал в последствие проблем само в 

изключителни случаи е възможно да се направи корекция със 

съдействието на Комисията за защита на потребителите, която е 

компетентния орган в тези случаи. 

 Администрацията все още не е преформатирала изцяло своя подход 

към ежедневните нужди и болки на гражданите, все още се срещат 

случаи на некоректност при обслужване на населението. 

 Необходимо е гражданите да бъдат запознавани по-детайлно и точно с 

правата си и способите за тяхната защита като се предвидят различни 

форми за осъществяването на правна и  административно-техническа 

информираност и достъп до информация. 

 По препоръчваните за проверка казуси от Обществения посредник чрез 

Инспекцията по труда се процедира изключително оперативно и се 
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решават най-често в полза на гражданите, което говори за вече 

формиран оптимален облик на делово партньорство. 

 В случаите при „липса на правомощия” би могло да се учреди 

специализиран кабинет, било то към институцията „Обществен 

посредник” или към общината, където млади юристи-студенти да дават 

по-детайлна помощ, включително и подготовката на някои жалби, 

възражения и др. в помощ на гражданите.  

 

ІІІ. Заключение 

За второто шестмесечие на 2013 година сигналите са с 90 по-малко в 

сравнение с първото. Основната причина за това е спада на жалбите срещу 

ЕВН. Електропотреблението за този период е по-ниско, сумите за плащане – 

поносими, оттам и по-малобройните сигнали.  

За съжаление не може да се каже, че по-малкият брой жалби означава по-

малко проблеми, респективно, че е повишено качеството на 

административното обслужване. Ако има такава тенденция тя може да се 

проследи при анализиране на резултатите от последните три години поне. 

Безспорно има старание в институциите, включително при мобилните и 

кабелните оператори, както и при местните държавни подразделения и 

фирми в областта на обществените услуги. Пример за това са взетите мерки и 

нововъведенията, които взеха и направиха ЕВН на регионално и ДКВР на 

национално ниво в тази област, което осезаемо облекчи ситуацията и 

социалното напрежение спадна. Това очевидно не е достатъчно, но пътят е 

този. Предложенията, които институцията „Обществен посредник” внесе в 

общинската администрация и в Общинския съвет, са породени от нуждите на 

гражданите, от техните реални проблеми и реакции по отношение на някои 

негативни проявления в административното обслужване. Ако те се вземат 

предвид от местната власт, тогава със сигурност ще има и по-високи 

резултати.  

По наше виждане за изминалото шестмесечие кризата в диалога между 

властта и гражданите, настъпила в началото на 2013 г., започна да отшумява. 

Общественият посредник все повече съдейства на гражданите да отстояват 

своите права и завоювани позиции и в това е неговата роля. 

 

 

15 януари 2014 г.                                               ДИМИТЪР АТАНАСОВ 

Обществен посредник  

на Община Пловдив 


