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

  

ААННААЛЛИИЗЗ     

  
ННАА   ППООСС ТТ ЪЪППИИЛЛИИ ТТ ЕЕ   ССИИ ГГ ННАА ЛЛИИ   ВВ   ПП РР ИИ ЕЕММННАА ТТ АА   ННАА     

ОО ББЩЩЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ ННИИЯЯ   ППООСС РР ЕЕ ДДННИИКК   ННАА   ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ИИЯЯ ТТ АА   ННАА   ОО ББЩЩИИННАА   

ПП ЛЛОО ВВ ДДИИ ВВ     

ПП РР ЕЕ ЗЗ   ППЪЪ РР ВВ ОО ТТ ОО   66 --ММЕЕ СС ЕЕ ЧЧИИ ЕЕ   ННАА   22 00 11 33   ГГ ОО ДДИИННАА   

  

ИИ ЗЗ ГГ ОО ТТ ВВ ЕЕ НН   ННАА   ООССННООВВ ААННИИ ЕЕ   ЧЧ ЛЛ ..   22 55 ,,   ААЛЛ ..   11   ИИ   ААЛЛ ..   22   ООТТ   

ПП РР АА ВВ ИИ ЛЛННИИККАА   ЗЗ АА   ОО РР ГГ ААННИИ ЗЗ ААЦЦИИЯЯ ТТ АА   ИИ   ДД ЕЕ ЙЙННООСС ТТ ТТ АА   ННАА   

ОО ББЩЩЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ ННИИЯЯ   ППООСС РР ЕЕ ДДННИИКК   ННАА     

ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ИИЯЯ ТТ АА   ННАА   ОО ББЩЩИИННАА   ПП ЛЛОО ВВ ДД ИИ ВВ   

  

  

Анализ, изводи и препоръки по тематичните направления  

/графа 2 на таблица 1/ 

 

 

І. Анализ 

Постъпилите през първото шестмесечие 257 броя сигнали и отразената в 

тях проблематика показват, че пловдивчани търсят съдействие за 

възстановяване на нарушените им права и интереси чрез възможностите, с 

които Общественият посредник разполага, съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Обществения посредник на територията на 

Община Пловдив. 

 



2 
 

 

1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани  
Всичко 

→ 
Писмени 

изложени собственоръчно 
Устни 

отразени в протокол 
Приклю-

чени  
към  

30.06.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

30.06.2013 г. 

Приклю-

чени  
към 

30.06.2013 г. 

Неприк-

лючени 
към 

30.06.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 8 

1. Устройство на територията;                        

незаконно строителство 

6 2 7 3 18 

2. Етажна собственост 0 1 6 0 7 

3. Социална политика 2 2 16 3 23 

4. Здравеопазване 2 0 3 2 7 

5. Образование 1 2 10 0 13 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

0 3 4 2 9 

7. Екологични проблеми 0 0 3 4 7 

8. Обществен ред и сигурност 0 5 1 0 6 

9. Топлофикация; 

Енергоснабдяване 

13 8 24 2 47 

10. ВиК 1 0 4 0 5 

11. Телекомуникации; Мобилни 

оператори 

2 2 6 4 14 

12. Административно-техническо 

обслужване 

3 5 15 2 25 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

1 0 0 1 2 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

0 0 0 0 0 

15. Достъп до информация 2 0 2 0 4 

16. Други  (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойноството, 

4 1 25 4 34 



3 
 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Обществения 

посредник) 

4 0 31 1 36 

Всичко:  41 31 157 28 257 

Общо: 257  

 

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

отговори. 

 

2. Количествена рекапитулация и тематично пренареждане по „брой сигнали” 

Таблица 2 

1.  Топлофикация; Енергосрабдяване 47 

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

организацията и дейността на Обществения посредник) 

36 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

34 

4.  Административно-техническо обслужване  25 

5.  Социална политика  23 

6.  Устройство на територията, незаконно строителство  18 

7.  Телекомуникации; мобилни оператори  14 

8.  Образование  13 

9.  Транспорт и безопасност на движението  9 

10.  Здравеопазване  7 

11.  Етажна собственост  7 

12.  Екологични проблеми  7 

13.  Обществен ред и сигурност  6 

14.  ВиК 5 

15.  Достъп до информация 4 

16.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 2 

17.  Сметоизвозване и чистота на улиците 0 
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По т. 1 от Табл. 1 Устройство на територията; незаконно строителство 

В това направление постъпват множество сигнали и жалби, които са с много 

различно съдържание. По-характерните от тях са: 

 Започнати процедури по констатирано незаконно строителство се бавят 

изключително много. Тези процедури се прехвърлят понякога с месеци и 

години между държавния контролен орган - РОНСК и общинската 

(районната) администрация, без да се издава индивидуален 

административен акт, който гражданите да могат да обжалват в съда и по 

този начин да защитят интересите си по реда на АПК. 

 Жалби на граждани, които се интересуват от статута на поставени гаражи в 

междублоковите пространства и дали за тях се заплаща съответен наем, 

дали не са в зелени площи и кога тези, които са незаконни ще бъдат 

премахнати. 

 Неудовлетвореност от страна на граждани относно мудността на 

администрацията по осигуряване на нормален достъп до урегулиран 

поземлени имоти или за замяната на  реституиран частен имот с подходящ 

общински. 

 Друга група сигнали са единични и не попадат в изброените по-горе групи. В 

тях се засягат различни проблеми като: Собственик на незаконна жилищна 

сграда получава отказ от узаконяване, но не казва, че ВАС е потвърдил 

заповед за премахване на незаконния обект; гражданин се жалва, че 

прекалено често е проверяван от органите на строителния контрол; 

граждани реагират по проблеми със строителството, но на адреси извън 

територията на Община Пловдив; оплакване, че администрацията на района 

спира текущ ремонт на сграда, като го третира за незаконно строителство; 

граждани не са зачетени като собственици в квартал с комплексно 

застрояване при реализиране на мероприятие там. 

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

Най-важните проблеми, които поставят гражданите, са конфликтите, които много 

често се създават между тях и управителя на етажната собственост в жилищната 

сграда или във входа. Тези конфликти се отнасят предимно до начина, по който се 

разходват събраните средствата и субективността от нуждата за ремонт на общите 

части. Конфликти възникват и при назначаването на служебни домоуправители – 

старото ръководство не приема новото и обратно. 

В приемната на Обществения посредник бе подаден сигнал, подписан от 

обитателите на цял жилищен блок, насочен срещу самотно живееща 93 годишна 
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жена. Тя не само че не заплаща общите разходи, гласувани от общото събрание, но 

е превърнала жилището си в склад за вехтории и отпадъци и на два пъти е 

предизвиквала пожар. За решаването на такъв казус трябва да се върви в посока на 

налагане чрез прокуратурата на принудителна медицинска мярка – настаняване в 

специализирана институция за лечение по реда на чл.89, буква „в” от Наказателния 

кодекс. Прилагането на такава мярка обаче според нас не е приемливо, въпреки че 

управителният съвет има правомощията да поеме тази отговорност.  

Във връзка с увеличаването на проблемите на етажната собственост Общественият 

посредник инициира издаването на дипляна, в която се дават отговори на най – 

често задаваните въпроси от гражданите. В нея се разясняват понятия от Закона за 

управление на етажната собственост, както и това какво трябва да правят 

гражданите при възникване на дадени казуси. 

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

В отчетния период преобладават сигналите на граждани, които се нуждаят от 

общински жилища, но също и от наематели на общински жилища с неправомерно 

според тях прекратени договори. 

На второ място в това направление се очертава необходимостта от материално 

подпомагане на социално слаби граждани и съдействие при класирането на 

нуждаещи се при включване и класиране по европейски проекти: „Помощ в дома” 

и „Подкрепа за достоен живот”. 

Направлението се характеризира с динамично партниране както с районните 

кметства, така и с агенциите „Социално подпомагане” и „Закрила на детето”. 

Открояват се четири тенденции: 

 Липса на достъпна информираност (най – вече за социално слаби граждани, 

граждани в неравностойно положение и бездомни), което налага в приемната 

на Обществения посредник да бъде разяснявана Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди за настаняване в общинско 

жилище. 

 Липса на ефективен контрол от страна на ОП „Жилфонд”, стопанисващо 

общинския сграден фонд, върху ритмичността на събираемост на дължимите 

суми за наем. 

 Липса на достоверна и навременна информация в районните кметства за 

лоялността на наемателите като платци, за по – специфичните случаи (като 

тежко здравословно състояние) и пр. 
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 Лична ангажираност и индивидуален подход на Обществения посредник в 

търсенето на спонсори и дарители за подпомагане на граждани с тежко 

материално състояние; в доизясняване пред съответните административни 

органи на специфични житейски отклонения и пр. (например при 

провеждане на ежемесечни съвместни приемни на Обществения посредник с 

Кмета на Община Пловдив, инж. Иван Тотев дари лични средства на 

възрастно семейство за погасяване на непосилна за тях сметка за ток). 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

В това направление най – съществен е апелът на Белодробна болница за запазване 

на местонахождението и статута си. 

Общественият посредник, съобразявайки се с решението на Общински съвет 

Пловдив за преместване поради финансово-икономически мотиви в УМБАЛ „Св. 

Георги” предлага промяна  на статута на сградния фонд (от „здравеопазване” в 

„социални дейности” с хосписно предназначение, което в Пловдив е изключително 

потребно). 

Единични сигнали касаят необходимост от съдействие на бивши наркозависими 

младежи пред Психодиспансера за издаване на медицински свидетелства за 

започване на работа, за  сключване на брак и пр. 

 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Анализът на сигналите, подадени в приемната на Обществения посредник през 

шестмесечието откроява четири тематични направления: 

 Сигнали, за „неправомерно” уволнени учители. За тях Общественият 

посредник изиска проверка и писмено становище от Регионалния просветен 

инспекторат. В това направление, макар и единични, са случаите, за които 

Общественият посредник дава препоръка уволненията да се обжалват в 

Районен съд. 

 Сигнали от родители на ученици от Спортното училище, които се оплакват 

от амортизираната база за обучение и тренировки. Считайки, че 

фактологията в сигналите е достоверна, Общественият посредник препоръча 

да се изчака реализиране на предложението на Община Пловдив за 

стопанисване на Спортното училище от ресорното Министерство на 

младежта и спорта. 

 Сигнали, касаещи „занемарени” детски площадки. За твърденията 

Общественият посредник уведоми районните кметове и реализира оглед „на 
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място”, а също така информира гражданите за инвестиционната програма на 

Община Пловдив, в която е заложено модернизиране на 300 детски 

площадки. 

 Сигнали „за отказ” за издаване на дубликати на свидетелства за завършено 

основно образование и дубликати на дипломи за завършено средно 

образование в пловдивско училище. След допитване до Регионалния 

инспекторат по образованието (РИО) се оказа,че архивите на тези випуски са 

изгубени. Решаването на казуса е възможен чрез Районния съд, на основание 

на чл. 542, ал. 1 и чл. 545 от Гражданско – процесуалния кодекс. 

През м. април на 2013 г. Общественият посредник инициира провеждане на анкета 

сред пловдивските училища  „За очакваната ефективност от реализиране на 

резултатите от работа по европейски проекти и мултиплициращите им акценти 

върху качеството на образователния продукт.” Обобщаването и анализирането на 

информацията от анкетите открои училища, в които не само екипната работа 

допринася за придобиване на техника, апаратура, спортни съоръжения и пр., а и е 

дефинирано умение в търсене на нестандартни методи за финансиране извън 

рамката на делегирания бюджет. 

Един от интересните случаи, придобили широк обществен отзвук, е 

„нестандартната проява” на учител от пловдивско училище в извънучебно време. 

Общественият посредник се самосезира след публикация в медиите и проведе 

няколко срещи - разговори с директорката на училището, с учителския колектив, а 

така също и с обвинявания учител. След което изрази своето становище и даде 

мнение и препоръки за решаването на проблема в официално изявление за 

медиите.  

 

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

Една не малка група от сигналите в този ресор са до Обществения посредник с 

искане на съдействие за получаване на преференциален пропуск за центъра на 

града, за Стария град и „Синя зона” 

Другата голяма група сигнали не могат да се квалифицират, тъй като са силно 

индивидуални. Те са за осъществяване на контрол за неправилно паркирани коли, 

които не дават възможност за достъп до гаража на гражданин; искане да не се 

отпушва улица с изход към булевард; искане за направа на втори подлез (надлез) на 

„карловския” ЖП ареал; проверка на светещото през деня декоративно осветление 

по ул. „Райко Даскалов”; гражданин-пенсионер, който ползва месечна карта за 

градския транспорт се възмущава, че всеки месец се изисква да представя решение 

на ТЕЛК. 
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По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Поставеният пред Обществения посредник на Община Пловдив в края на миналата 

година проблем с екологичното равновесие в природен парк „Бунарджика” от десет 

професионални и граждански организации беше разрешен през м. май т. г. като бе 

взето решение вместо планирания Клуб Бунарджик на мястото се изгради фитнес 

площадка на открито, която гражданите да ползват. Асфалтирана беше и 

централната алея на парк Бунарждик като същевременно бе изградена велоалея, 

което направи парка по – достъпен и привлекателен. 

Заложената от Обществения посредник препоръка в годишния отчет за 2011 г. за 

естетизиране и облагородяване на Сахат тепе и превръщането му в част от 

туристическите маршрути на града е на път да се реализира през тази година. През 

м. март на алеите на тепето бе поставено ново осветление и пейки, възстановен бе 

шадраванът, алеите, изчистени са графитите от часовниковата кула, а подпорните 

стени са обезопасени. Предстои възстановяване на старото заведение на върха на 

тепето, а през есента и ново залесяване. 

 

По т. 8 от Табл. 1 Обществен ред и сигурност 

В този сектор сигналите за първите шест месеца на 2013 г. са предимно за шум. 

Неетични съседи се веселят до късно през нощта, а това тормози гражданите, което 

налага намесата на полиция. 

В аспекта на шума непременно трябва да се отбележи сигнал, подписан от голяма 

група граждани, които се жалват от шума произвеждан през нощта от 

озвучителните уредби на кафе-бар „Плазма-Гардън”, на бул. „Христо Ботев” 82. 

Заведението е разположено на открито в имота на бившия Автокомбинат, в района 

на Сточна гара и за него по сведение на район „Централен” не е издавано 

разрешително за удължено работно време нито през миналата, нито през тази 

година. За тази нерегламентирана дейност многократно са налагани санкции от 

органите на полицията на длъжностни лица от заведението, но и това не е 

достатъчно. Заведението продължава да работи, а гражданите, живеещи в района, 

не спират да се жалват вече втори сезон. 

 

По т. 9 от Табл. 1 Топлофикация; Енергоснабдяване 

През първото шестмесечие броят на сигналите в направление Топлофикация е 23  

броя, а тези в Електроснабдяване 24 броя. Или общото увеличение е 4 пъти в 

сравнение със същия период на миналата година поради високите сметки за ток за 

м. декември 2012 г. и януари - март 2013 г. 
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Оплакванията във връзка с парното се отнасят главно, както и преди, до дяловото 

разпределение на т. нар. „сградна инсталация”. Отправихме запитване до ДКЕВР 

(Държавна комисия за енергийно и водно регулиране), но тяхното категорично 

становище, че действащите в момента законови разпоредби и приетата въз основа 

на тях Методика, не позволяват граждани, които не ползват парно да бъдат 

освободени от заплащането на сградна инсталация. 

На гражданин, който не ползва битова топла вода (БТВ), бе извършено сторниране 

на сметката за прогнозна БТВ и бяха възстановени 360 лв., а впоследствие 

допълнително 70 лв., които той внесе във фонда за пострадалите от земетресението 

в град Перник. 

Няма да бъде пресилено, ако кажем, че през първото тримесечие проблемите на 

електроснабдяването и цената на тока ангажираха голяма част от усилията ни за 

намиране на адекватни решения в неадекватна ситуация (протестните митинги, 

запалване на коли и офиси на ЕВН и др.). 

Откликвайки на гражданското недоволство, в началото на м. март предложихме на 

ЕВН и на обществеността провеждането на открита работна среща на тема „В 

търсене на баланс между интересите на гражданите и ЕВН”. Срещата протече 

делово и с изказвания на различни позиции – от страна на представителите на 

гражданското общество, ЕВН, НЕК, Община Пловдив, Регионална дирекция за 

защита на потребителите и др. Проведен бе брифинг за журналистите, а 

направените предложения обобщихме и изпратихме до ЕВН и ДКЕВР, в резултат 

на което ЕВН промени някои практики. Подмяната на електромерите се извършва 

задължително в присъствието на представител на етажната собственост, а за 

спирането на тока гражданите могат да заявят предварително по какъв начин 

желаят да бъдат известявани, за да  не се допускат драматични ситуации, каквито 

има през първото полугодие. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

В количествен аспект анализът откроява като най – преобладаващи сигналите, 

подавани от социално слаби граждани с дългосрочно натрупани неплатени сметки 

за изразходвана вода. За тях Общественият посредник съдейства за сключване на 

договор с ВиК за разсрочено плащане. 

На второ място са групирани сигнали, в които гражданите изказват съмнения за 

нереално отчитане на количествата изразходвана вода. При проверка „на място” се 

оказва, че водомерите са ползвани повече от 10 години и Общественият посредник 

посочва необходимостта от метрологични проверки (посочена в Наредба № 4 от 

2011 г., на Министерството на околната среда и водите). 
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Сравнително малобройни са сигналите за намалено налягане на водата  до високи 

етажи. След намесата на Обществения посредник ВиК регулира налягането чрез 

съответни ремонтни дейности. 

През шестмесечието са депозирани и две жалби срещу ВиК от граждани на 

Община „Родопи”.  

В първата жалба група граждани се оплакват от претенцията на ВиК да стопанисва 

изкопаният от тях с личен труд и лични средства водопровод. След проверка, 

Общественият посредник обясни на гражданите, че съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона 

за водите ВиК е собственик на водоснабдителна мрежа върху територия, която е 

публична общинска собственост. 

Във втората жалба гражданка посочва като неправомерна исканата от ВиК и 

внесена от нея такса за изработване на проекто-сметна документация за изграждане 

на водопровод. След проверка от страна на Обществения посредник се установи, че 

цитираният водопровод е заложен в инвестиционната програма на ВиК и таксата , 

внесена от гражданката й бе върната. 

 

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

Продължават оплакванията, макар и с по – малка интензивност, против мобилните 

оператори за търсене на стари, неплатени сметки. Независимо, че нито едно 

оплакване на гражданин не е оставено без внимание и търсене на решение на 

проблема, все пак ще отбележим, че тези отношения са договорни и гражданите 

следва да се запознават по – внимателно с договорите, които им се предоставят. 

Постигнали сме сравнително добра резултатна комуникация с операторите. Един 

от тях откликна незабавно за прекарване на оптичен кабел. Възстановени бяха 

месечните такси на възрастна (94-годишна гражданка), която е била подведена да 

сключи договор по телефон (тази разпоредба отпадна в Закона за защита на 

потребителите през м. март 2013 г., ако не е последвало писмено съгласие на 

клиента). 

В случаите, когато има оплакване за нелоялни търговски практики или се търсят 

компенсации, преписките се препращат към Комисия за защита на потребителите, 

която е компетентният орган да налага санкции и провежда производствата, 

предвидени в ЗЗП. 

 

По т. 12 от Табл. 1 Административно-техническо обслужване 
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Проблематиката е доста разнородна, но оплакванията се свеждат главно до 

непълна, неточна или несвоевременно подадена информация от администрацията 

към гражданите, което поражда тяхното недоволство. 

Особено показателен в това отношение е примерът с ОП „Жилфонд”, който в 

продължение на години не е събирал от някои от наемателите на общински 

жилища както наеми, така и дължимата такса „смет”, в резултат на което 

гражданите са заплашени от принудително изваждане и непосилни суми за 

плащане. 

Направили сме предложение до Община Пловдив и до Общински съвет – Пловдив 

за опрощаване на част от такса смет, за събирането на която са изтекли 

предвидените законови срокове и чакаме решение. 

Друга част от сигналите се отнасят до заплащането на такса смет за необитаеми 

жилища – предвиденият в Наредбата ред всяка година да се снабдяват с 

удостоверения за спрян ток и вода от ЕВН и ВиК, гражданите считат за тежка и 

тромава процедура, като евнтуално предлагат да остане само декларирането на 

това обстоятелство. Това предложение, обаче следва да се проучи преди да се внесе 

в Общински съвет.   

Таксата за МПС, които не са в движение, също е предмет на оспорване в някои 

случаи, но поради дадените от Главна данъчна дирекция на Министерство на 

финансите указания за местните дирекции, които са задължителни, сме насочвали 

гражданите, в случай че желаят, да потърсят съдебно произнасяне. 

 

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

По принцип в този раздел постъпват малко сигнали и жалби. За отчетния период е 

постъпил сигнал от гражданин, който се жалва, че пред собствени магазини и 

офиси са поставени чадъри, тенти и маси за открито сервиране, които са 

собственост на съседното заведение. След нашата намеса проблемът бе преодолян, 

като са съставени актове на нарушителя и е издадена заповед за премахване на 

въпросните съоръжения. 

Анализът на този раздел сочи, че общинската администрация добре се справя с 

възникнали конфликти в тази сфера, като своевременно ги разрешава, а също така 

и недопуска забавяне на исканите от гражданите лицензи и разрешителни. 

 

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

Значително намаляват сигналите, касаещи дейността на ОП „Чистота”. 

Предпоставка за по – голямата резултатност е  и закупената тази година 

едрогабаритна техника и техника с мултифункционални възможности. 
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По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Постъпили са само два сигнала от граждани – първият е за сайта Активен.БГ (Бъди 

активен! Не подминавай нередност! Твоят сигнал има значение), на който 

граждани могат да подават сигнали за констатирани нередности. Оказа се, обаче, че 

сайтът не се администрира от Община Пловдив и на гражданина са указани други 

полезни връзки и телефони (Общински инспекторат, Община Пловдив и др.). 

Другият сигнал е неоснователен, тъй като гражданите искат достъп до 

информация, която е изключена от приложното поле на закона и им е  предоставен 

частичен достъп. 

 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойноството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

И през настоящия отчетен период продължава тревожната тенденция за 

широкоспектърна проява на некоректност от страна на работодатели спрямо 

работници и служители, назначавани във фирмите по трудово правоотношение. 

Преобладават изцяло или частично неизплатени над три месеца заплати, 

обезщетения за неползван отпуск и за временна нетрудоспособност; отказ за 

издаване на заповеди за освобождаване, служебни бележки за доход, УП-2, УП-3; 

загубени или неоформени трудови книжки и пр. 

Не правят изключение и неправителствени организации създадени в частна или 

обществена полза. Акцент в това направление е ефективното партниране с 

Инспекцията по труда и РУ „СО” Пловдив, при което сигналите се приключват 

изцяло в полза на гражданите. 

Нерешен е все още казусът, описан от група журналисти (работили дълги години в 

несъществуващ вече вестник) за загубени разплащателни ведомости и 

непризнаване на трудовите книжки като автентичен документ за пенсиониране. 

Сигналът даде повод на Обществения посредник да изготви предложение до 

Министерството на труда и социалната политика и сродната комисия в Народното 

събрание за актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.  

 

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

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

Тук следва да отнесем граждански спорове между лица (имуществени, съпружески 

и др.), обезщетения и неустойки по неизпълнени договори от страна на търговци; 
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разноски и такси по дела, образувани от частни съдебни изпълнители, 

реституционни претенции по преписки с изтекли вече срокове, ползване на 

безплатна адвокатска помощ и др. 

В тези случаи гражданите са получавали адекватни съвети и насочване към 

необходимата им институция. 

 

Заключение: 

Общият брой сигнали за първото шестмесечие на 2013 г. е 257, докато за същия 

период за 2012 г. е 271 броя. Намаляването на сигналите и жалбите обаче не 

означава, че и проблемите са намалели, макар привидно така да изглежда. 

Водещите направления по брой на сигналите за тази година са „Топлофикация и 

електроснабдяване”, „Трудово-правни отношения”, „Аадминистративно-

техническо обслужване” и „Социална политика”. За миналата година през същия 

период водещи са били „Трудово-правни отношения”, „Социалната политика”, 

„Незаконно строителство и етажна собственост”.  

Най-многобройни тази година са сигналите срещу ЕВН – 47, което представлява 

четири пъти повече от м.г. Увеличение на сигналите се наблюдаваше още в края на 

2012 г. Данните са показателни по отношение на причините за ескалацията на 

общественото недоволство и спонтанно възникналите протести през февруари и 

март т.г. срещу високите сметки за тока. Ако не се вземат навременни мерки от 

ДКЕВР ситуацията може да се повтори, този път още в началото на отоплителния 

сезон през ноември-декември.  

Втори по значимост и интензитет  - 34 на брой, са сигналите и жалбите, свързани с 

недоволството на гражданите от работодатели за неполучени заплати, 

неправомерно освободени от работа, задържане на трудови кнжки, отказ за 

издаване на документи за пенсиониране, служебни бележки за доход, изгубени или 

унищожени разплащателни ведомости и др.  

Следват сигналите по направление „Административно-техническо обслужване” 25 

на брой) за несправедливо издадени според гражданите актове, непълна или 

несвоевременно подадена информация, неправомерно събирани такси, а също и 

липса на отговор на техни искания. 

Значителни на брой са и сигналите от направление „Социална политика” (23). 

Очевиден е недостигът на общински жилища, за които се чака с години. Занижен е 

контролът на „Жилфонд” по отношение на наемателите на общински жилища, 

както и лошото им стопанисване. 

Заслужава да се отбележи, че за първото шестмесечие на тази година не е постъпил 

нито един сигнал по направление „Сметоизвозване и чистота”. Което може да 

означава, че Пловдив все повече се превръща в един чист и добър за живеене град.  
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Съвсем малко са сигналите (от 2 до 5) срещу ВиК, както и в направленията 

„Достъп до информация” и „Търговска дейност”. Въпросните параметри са съвсем 

близки до тези за м.г.       

 

За първото шестмесечие на 2013 г. може да се каже, че институцията 

„Обществен посредник” реализира оптимално план - програмата за 

дейността си. За съжаление това не може да бъде повод нито за радост, 

нито за гордост. Защото проблемите на гражданите стават все повече и все 

по-трудни за решаване. Изправени пред какви ли не трудности на живота, 

възникнали било то от липсата на елементарно съпричастие от страна на 

общинските служители, от тромавото и безпардонно административно 

обслужване, от наглостта на мобилните оператори, от легалния рекет на 

ЕВН с високите сметки за тока, от принудата да работят залудо и да чакат с 

месеци благоволението на работодателите да им заплатят изработеното, 

заради невъзможността да се пенсионират без проблеми, хората досега 

кротко се оплакваха, изпаднали едва ли не в безпомощност. Но от няколко 

месеца взеха да стават все по-възмутени и все по-гневни. Все повече губят 

вяра в демократичните принципи на обществото, както и в доброто 

управление. Ако не се вземат под внимание обществените нагласи, ако не 

се удовлетворят очакванията на гражданите за справедливост и по-добър 

живот, ако не направим така, че институциите на местната власт и 

доставчиците на услуги да заработят в полза на хората, а не в своя изгода, 

не ни очаква нищо добро. Общественият посредник без органите на 

местното самоуправление не може да свърши кой знае колко. Но ако има 

чуваемост, ако има връзка между институциите и гражданите, ако се 

зачитат техните права, ако се работи в името на обществения интерес, ако 

се върне хармонията в отношенията и справедливостта, тогава и вярата ще 

се върне. Защото без вярата в доброто и справедливостта никое управление 

не струва, пък било то и демократично. Затова изводите и препоръките на 

Обществения посредник не са за пренебрегване. Те няма да решат всички 

проблеми, но много от тях могат да бъдат туширани и и да намалеят до 

степен на поносимост.    
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ІІ. Изводи  

 

 В случаите с незаконно строителство понякога се допуска не малко забавяне 

от страна на администрацията при вземане на решение по сигналите, а от там  

и забавяне на индивидуалните административни актове. Това от своя страна 

отнема възможността на гражданите да ги обжалват в съда и там да защитят 

интересите си.  

 Прави впечатление, че след приемането на изменението на Закона за 

устройство на територията през ноември 2012 г. и точното разграничаване на 

правомощията на ДНСК (РОНСК) и общините, съществено се подобри 

работата на двете институции, осъществяващи строителния контрол.  

 Има големи проблеми във функционирането на Закона за управление на 

етажната собственост. Очевидно той не се познава добре от гражданите, а 

общинската администрация е силно предпазлива при прилагането му и дори 

при драстични случаи избягва да се намеси независимо от законовите 

възможности, които се предоставят от текста на чл.49, ал.4 от ЗУЕС.  

 В голяма степен е овладян проблемът с паркирането в зелените площи и по 

тротоарите. Така наречената „синя зона” регулира пазарно паркирането в 

центъра на града, но на практика липсва възможност да се паркира за кратко 

време безплатно. Все още съществува трафик на автомобили в натоварените 

часове на деня и особено при ремонти поради недостатъчния капацитет на 

съществуващата инфраструктура.  

 Някои от нощните заведения в централната градска част тормозят и пречат 

на гражданите не само шумово, но и с хигиенното си и битово замърсяване 

около тях. До сега не е намерен механизъм, който да принуди едно 

заведение, което работи през нощта без съответното разрешително, да 

преустанови работа. Оказва се, че санкциите не дават нужния ефект. 

 Запазва се тенденцията за оплакване срещу некоректни работодатели: за 

неразплатени заплати, невърнати или неоформени трудови книжки, 

непреведени обезщетения, здравни вноски и пр. 

 

 Недостатъчна е съгласуваността за ритмичност в събираемостта на наеми и 

поддръжка на общинския жилищен фонд между Община Пловдив, 

районните кметства и „Жилфонд”. 
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 През отчетния период в значителна степен е подобрен диалогът на 

институцията „Обществен посредник” с Дирекция „Социално подпомагане”, 

РУ „СО”, НАП и пр. 

 Все по – задълбочено и адекватно е поведението на администрацията по 

въпросите на екологията. Необходими са обаче по-близки контакти с 

експертни институции и граждански организации. 

 В областта на топлоснабдяването и енергоснабдяването наред с твърдо 

декларирания от страна на дружеството чисто търговски подход е 

необходимо да се усъвършенстват и търговските практики за индивидуален 

подход към исканията и сигналите на гражданите. Наложителна е промяна в 

Общите условия на дружеството, която да предвиди сключването на 

индивидуални договори с гражданите. А също така и подобряване схемата 

на работа на топлинните счетоводители под ръководството на ЕВН. По този 

повод вече сме известени от ЕВН за въвеждане на нов подход.   

 При все по – нарастващата конкуренция между мобилните и кабелните 

оператори следва да се създават по-лоялни отношения клиент – потребител и 

по-бързо и адекватно да се откликва на нуждите на потребителите. 

 Обобщаването на случаите по административно техническо обслужване е 

трудно, тъй като обикновено се касае за единични проблеми. Но е 

необходимо по-голяма задълбоченост и търсене на оптимални решения за 

всеки случай съобразно законовата рамка.  

 Непознаването на гражданските права и процедури  води до немотивирани и 

тежки ситуации в семейството, училището и  обществото като цяло, ето защо 

гражданите е необходимо да бъдат запознавани с тези процеси и 

възможностите за реализация на законните им права и интереси. 
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ІІІ. Предложения и препоръки  
 

1. Преустройство на Белодробна болница в Дом за стари хора 

 

Общественият посредник на Община Пловдив внесе предложение до Председателя 

на Общински съвет – Пловдив и Кмета на Община Пловдив за преустройство на 

Белодробна болница в Дом за стари хора. 

С Решение № 87, Протокол № 5 от 21.03.2013 г. на Общински съвет – Пловдив, е 

взето решение за прекратяване дейността на Специализирана болница за 

пневмофтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, 

намираща се на бул. „Цариградско шосе” 108, чрез ликвидация след даване 

съгласие от страна на Министерството на здравеопазването за преустановяване на 

лечебната дейност, като тази дейност се прехвърля в новоизграденото отделение на 

УМБАЛ „Св. Георги” – гр. Пловдив. 

Решението породи дискусии относно бъдещето на този общински имот. 

В тази връзка Общественият посредник на Община Пловдив предлага свое виждане 

относно евентуалната съдба на тази сграда и прилежащия терен. 

В град Пловдив съществува остра нужда от нов Дом за стари хора. Сега 

съществуващият „Св. Василий Блажени” на ул. „Коматевско шосе” има ограничен 

капацитет от около 200 места и не може да поеме всички желаещи. Според 

публикации в медиите, трябва да се чака 3-4 години, за да бъде настанен там 

следващият кандидат (евентуално ако някой се спомине и освободи място). 

Сградата на бившата Белодробна болница би могла да се адаптира или дори да се 

построи нова, която да изпълнява тази остра социална нужда. 

Предвид изложените съображения Общественият посредник на територията на 

Община Пловдив отправи към Председателя на Общинския съвет – Пловдив и към 

Кмета на Община Пловдив следното предложение: 

След преустановяване лечебната дейност на Специализирана болница за 

пневмофтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД 

сградата да се преустрои в Дом за стари хора за задоволяване на социалните нужди 

на гражданите на Община Пловдив 

 

2. За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 

  

Общественият посредник на Община Пловдив изпрати предложение до министъра 

на труда и социалната политика и до Комисията по социална политика към 

Народното събрание за актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния 

стаж. Повод за това е подаден сигнал в приемната на Обществения посредник, 
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касаещ приравняване с минималната работна заплата при пенсиониране на група 

авторитетни журналисти, работили в ликвидирания през 1992 г. вестник 

„Отечествен глас”. 

Проверките в „Архивно стопанство” на РУ„СО” Пловдив и в Териториална 

дирекция „Държавен архив” показват наличност само на разчетните платежни 

ведомости за периода 01.01.1992 г. до 31.05.1996 г. Липсват платежните ведомости 

за периода 1986 г. до 1992 г., поради което журналистите не могат да получат и да 

представят в Национален осигурителен институт (НОИ) необходимите документи 

УП-2 и УП-3 за пенсиониране. 

По сегадействащата Наредба цитираният период се признава за трудов стаж и тъй 

като не може да се посочи доход, съобразно който да се определи коефициента им 

при определяне размера на пенсията, се взема като базова минималната работна 

заплата за страната през този период, макар че журналистите притежават 

редовно заверени трудови книжки, в които месечните възнаграждения са отразени. 

Казусът на жалбоподателите се рамкира в текстовете на чл. 40, ал. 5 и ал. 6 на 

сегадействащата Наредба за пенсиите и осигурения стаж, както следва: 

Ал. 5 „В случайте, когато документите по ал. 3 липсват, осигурителите или техните 

правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен 

стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други 

автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж 

и за осигурителния доход”. 

Ал. 6 „Когато няма данни за трудово възнаграждение, в издаваните документи за 

пенсиониране се посочва минимална работна заплата за страната за съответния 

период, а за времето след 31 декември 2002 г. – минималния месечен осигурителен 

доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за 

управление и контрол на търговски дружества.” 

Подобен проблем имат не малко граждани, чиито законни права и интереси са 

накърнени. 

В тази връзка Общественият посредник на Община Пловдив предлага на 

Министерството на труда и социалната политика и Комисията по социална 

политика към Народното събрание на РБ да се възложи експертно обсъждане и 

анализиране на този и подобни казуси, с оглед актуализиране на Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж. 

 

3. За промяна в Общите условия на ЕВН България във връзка с 

неправомерното прекъсване електроенергията на потребителите 

  

С Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД, 
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одобрени с решение № 04-014/10.05.2008 г. на ДКЕВР, чл. 10 от същите предвижда 

„ЕВН Електроразпределение има право: т. 4. Да преустановява или ограничава 

преноса на електрическа енергия до обекта на Клиента при спазване на тези Общи 

условия и действащото законодателство”. 

Тази формулировка е неточна, тъй като препраща най-общо към „действащото 

законодателство” без конкретно да се сочи законов текст, и сериозно уврежда 

законните права и интереси на редовните потребители. 

В практиката има случаи, когато в резултат на стари, непогасени единични сметки 

от наследодателя или банката при използване на разплащателни сметки, се 

прекъсва ел. захранването на майки с малки деца или възрастни хора, без да им се 

отправи предупреждение за това. Не са малко случаите, когато гражданите са 

отправили молба за разсрочване на прекомерно големи сметки ( за м. декември 

2012 г. – м. януари 2013 г.) и след последващ, чисто формален отговор, без да се 

направи нужната проверка, незабавно се изключва ел. захранването (много често и 

преди да получи отговор). 

Това създава у гражданите напрежение и поражда силно обществено недоволство, 

което намира израз в граждански протести на улицата. 

Независимо от това, съдебната практика приема, че продажбата на електроенергия 

се подчинява на общите правила на договора за продажба, като купувачът дължи 

заплащането на продажната цена за реално представена стока. Оспорването 

относно реално предоставената стока (електроенергия) задължително следва да 

бъде проверено преди прекъсването, а самото прекъсване да се осъществи при 

спазване на общите правила на Закона за задълженията и договорите. 

Общественият посредник на Община Пловдив счита, че цитираната разпоредба на 

Общите условия на „ЕВН България Електроразпределение” АД противоречи на 

други разпоредби на гражданското законодателство и накърнява правата на 

гражданите. В тази връзка предлага на г-н Константин Пенчев - Омбудсман на 

Република България и на г-н Веселин Златев – председател на Комисията за защита 

на потребителите да сезират Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

за евентуална отмяна или промяна на разпоредбата по начин, който да съответства 

на социалната справедливост и потребностите на гражданите от електроенергия за 

задоволяване на минималните им жизнени нужди. 

  

4. Предложения към ЕВН България от проведената открита работна среща на 

тема „В търсене на възможния баланс на интересите между ЕВН и 

потребителите” 

 

След обсъждането и изказаните становища от участниците по отделните модули 

бяха изведени и обобщени следните предложения към ЕВН България: 
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1. Общественият посредник на Община Пловдив препоръчва на ЕВН България да 

разработи механизъм за сключване на индивидуални договори, като се отчитат 

особеностите на етажната собственост, съобразявайки се с изискванията на Закона 

за управление на етажната собственост; 

2. Препоръчва се експериментално сключване на индивидуални договори в сгради 

с вертикална инсталация за топлоснабдяване – санирани и несанирани (например в 

жк „Тракия”), което да се обсъди с ръководството на район „Тракия”; 

3. Да се преразгледат и конкретизират Общите условия на договорите за пренос на 

ел. енергия и топлоснабдяване, като се избегнат неравноправните клаузи; 

4. Препоръчва се разработване на правила за реда на подмяна и профилактика на 

електромерите при двустранно участие на страните; 

5. Препочва се в Общите условия на договорите необходимостта от изрична клауза 

за условията за прекъсване на електрозахранването в етажната собственост; 

6. Да се дава широка обществена гласност за всички нововъведения в практиката 

на ЕВН България, включително на Общите условия на договорите. 

7. Да се организира периодична приемна за гражданите в Централа 1 на ЕВН 

България за нерешените или трудно решими случаи, представени от гражданите. 

8. Да се прецизират по брой и размер преписките за несъбрани вземания и след 

индивидуална преценка се вземе решение кои от тях могат да се отнесат в загуба на 

дружеството. 

 

5. За освобождаване от такса битови отпадъци на собственици на имоти в кв. 

Столипиново 

 

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха сигнали от 

граждани, собственици на имоти на ул. „Шумен", кв. „Столипиново". Гражданите 

сигнализират, че роми са построили незаконно върху техните имоти повече от 100 

къщи, които обитават със семействата си. 

Въпреки многократните усилия на собствениците да ползват имотите си, това не е 

възможно от години. Гражданите желаят да им се изкупят или да получат в замяна 

други общински имоти, които да ползват ефективно, както и да бъдат освободени 

от заплащането на такса битови отпадъци, тъй като са възпрепятствани да ползват 

имотите си. 

Искането е справедливо и би трябвало да бъде подкрепено от органите на местното 

самоуправление и местната администрация. 

В тази връзка и в изпълнение на чл. 2, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив правя 

следното предложение към Община Пловдив: 
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Да се подготви и внесе ПРЕДЛОЖЕНИЕ в Общински съвет – Пловдив за 

освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на имоти в 

кв. Столипиново, които не могат да ги ползват, поради присвояване от други 

граждани. В този и подобни случаи такса смет следва да се заплаща от 

ползвателите на имота, а не от собствениците. 

 

6. За събирането на такса битови отпадъци от наематели на общински 

жилища 

. 

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха сигнали от 

граждани, че в масива на Община Пловдив, Дирекция „Местни данъци и такси” са 

налични задължения на граждани – наематели на общински жилища за периода 

1995 г. – 2001 г., които не са били потърсени от администрацията за период повече 

от 10 години. 

Тези задължения са погасени по давност, съгласно чл. 171, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс с изтичането на абсолютна 10 годишна давност 

и не могат да бъдат събрани принудително от гражданите. Още повече че липсват 

данни те да са били своевременно уведомявани, което създава у тях чувство за 

недоволство и несправедливост спрямо останалите граждани.  

Ето защо, на основание чл. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Обществения посредник на територията на Община Пловдив и във връзка с чл. 173 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс отправям до Общински съвет – 

Пловдив и до Община Пловдив следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Да се отпишат от регистъра на данъчно-задължените лица вземанията на 

гражданите – наематели на общински жилища за периода 1995 г. – 2001 г. като 

погасени по давност. Точният размер и уточняване на лицата да се извърши 

съвместно от Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив и ОП 

„Жилфонд”. 

2. Да се потърси персонална отговорност от длъжностните лица допуснали 

горното. 

  

7. За определянето на такса битови отпадъци на територията на Община 

Пловдив 

. 

Както в публичното пространство, така и в приемната на Обществения посредник 

на Община Пловдив постъпиха сигнали относно определянето на данък сгради и 

такса смет за 2013 г. С Решение № 503, взето с Протокол № 22 от 20.12.2012 г. е 

приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера 

на местните данъци на територията на Община Пловдив, а с Решение № 506, взето 
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с Протокол № 22 от 20.12.2012 г. е приета План-сметката за приходите и разходите 

за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2013 г. и 

определяне на промилите за облагане с данък сгради и такса за битови отпадъци. 

При определянето на данъка върху сградите водещ принцип е това да става върху 

данъчната оценка на имота, която се определя въз основа на подадените от 

гражданите декларации (чл. 14 от Закона за местните данъци и такси). При 

определянето на таксата за битови отпадъци принципът е съвършено друг. Тя се 

определя в левове според количеството на битовите отпадъци (чл. 67 от Закона за 

местните данъци и такси). 

Този принцип, обаче, последователно и от години се пренебрегва от местния 

парламент в ущърб на гражданите, като таксата се определя съобразно данъчната 

оценка на имота. 

В тази връзка и в изпълнение на чл. 16, т. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив правя 

следната ПРЕПОРЪКА към Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив:  

Необходимо е да се разработи методика, чрез която да е възможно определянето на 

количеството отпадъци, които един средностатистически гражданин изхвърля и 

тази методика да намери приложение при определянето на таксата за битови 

отпадъци за 2014 г. 

  

(Публикация на в. Марица: "Омбудсманът: Колкото боклук изхвърляме, толкова 

ще е таксата!") 

 

8. За промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им 

Общественият посредник на Община Пловдив внесе предложение до 

Председателя на Общински съвет – Пловдив и Кмета на Община Пловдив за 

промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване в общински жилища и продажбата им. 

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив много често 

постъпват сигнали от разтревожени граждани, които в продължение на 10 и повече 

години са живели в общинско жилище заедно с титуляри на наемното отношение, с 

които са в близка родствена връзка – родители, братя, сестри, внуци. 

Поради обстоятелството, че те не фигурират в настанителната заповед, след 

евентуална смърт на титуляра, с когото наемното отношение се прекратява, тези 

хора буквално остават на улицата. Те следва да напуснат жилището и ако това не 

бъде сторено доброволно, срещу тях се издава заповед за освобождаване на 

общинското жилище. За тази категория хора съществува възможността да 

http://marica.bg/show.php?id=101334
http://marica.bg/show.php?id=101334
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кандидатстват и да бъдат включени в списъка по общия ред, но тъй като не могат 

да представят договор за наем, те не могат да получат съответната група. 

Това създава социално напрежение, а в някои случаи и лични драми, защото в по – 

голямата  си част са социално слаби граждани, многодетни семейства и др. 

За да се избегнат подобни драматични ситуации, а с оглед и на установяване на по 

– голяма социална справедливост предлагам в НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И 

РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ В 

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ПРОДАЖБАТА ИМ да се внесе нужната промяна към 

чл. 20 нова ал. 4: 

„ В случаите когато титулярът на наемното отношение почине в 3 – месечен срок 

лицата, които са живели с него в едно домакинство и имат пряка родствена връзка 

по права линия, както и братя и сестри, да бъдат настанявани в същото жилище, 

ако отговарят на условията на чл. 17 от Наредбата, след като декларират тези 

обстоятелства и представят нужните документи в службата по Жилищно 

настаняване в съответния район на Община Пловдив”. 

Това би спомогнало за по – справедливото социално решение на проблема на тази 

група граждани.  

 

9. Читалищата да не плащат режийни разходи при ползване на общински 

имоти 

 

Общественият посредник предложи на Кмета на Община Пловдив и на 

Председателя на Общински съвет – Пловдив да се внесе предложение в Общинския 

съвет за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл.44, ал.4, като се предвиди да не се 

заплащат 3% режийни разноски при безвъзмездното право на ползване в полза на 

читалищата. 

Съгласно Закона за народните читалища - чл. 2 - „Народните читалища са 

традиционни самоуправляващи се български културно - просветни сдружения в 

населените места, които изпълняват и държавни културно - просветни задачи.” 

Предвид този специфичен статут с параграф 4 /предишен параграф 3/ от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища е 

предвидено на народните читалища по реда на Закона за държавната собственост и 

Закона за общинската собственост безвъзмездно да се отстъпва правото на 

ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени им до влизане 

в сила на този закон от държавата и общинските органи за читалищни нужди. 
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Съгласно същият текст отстъпеното право на ползване се погасява с 

прекратяването на читалището. 

Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи- общинска 

собственост, се определя от Общинския съвет в Наредбата по чл. 8 ал. 2 от Закона 

за общинската собственост. 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество / НПУРОИ/ - чл. 44/1/ предвижда: 

„Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на 

пазарни оценки, определени по реда на чл.22, ал. 3 от ЗОС, освен ако в закон не е 

предвидено друго. При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица 

заплащат на общината режийни разноски в размер на 3% изчислени върху 

данъчната основа, определена по реда на чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните 

данъци и такси и 20 % ДДС.” 

Тези „режийни разноски” обаче са непосилни за читалищата, които са на делегиран 

от държавата бюджет и такива суми в бюджета не са заложени. 

Освен това, съгласно цитираният по - горе параграф 4 от Закона за народните 

читалища, Общината е задължена да отстъпи правото на ползване върху сградите и 

имотите, заварени от закона - в този случай не се провежда процедура по избор на 

имот, преценка дали той е подходящ за нуждите на юридическото лице, оценка на 

същия и определяне на данъчната основа, тъй като законът 

предвижда безусловно това да става в полза на читалищата, които са ползвали тези 

сгради към момента на влизането му в сила. 

От тази логика очевидно са се водили редица общински съвети в страната, тъй като 

в тези общини подобна такса не се дължи при учредяване вещно право на ползване 

в полза на читалищата – Варна, Габрово, Ловеч, Стара Загора, Плевен и др. 

 

 

 

 

05 юли 2013 г.                                                   ДИМИТЪР АТАНАСОВ 

Обществен посредник  

на Община Пловдив 


