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Анализ, изводи и препоръки по тематичните направления  

 

І. Анализ 

Регистрираните през първото шестмесечие 232 броя сигнали и поставените в 

тях проблеми за разрешаване показват динамиката на взаимоотношенията 

между гражданите и местните и държавни органи от една страна и от друга 

зависимостта на социално-политическия климат от спазването на обществения 

договор, от поддържането на баланса при съблюдаването на правилата и 

нормите на живот и от управляващите, и от управляваните.  

Общият брой сигнали за I-то шестмесечие е по-малко с 25 бр. в сравнение I-то 

шестмесечие на 2013г., без това да означава някаква сериозна тенденция. 

Водещите проблеми в различните направления този път са: социална политика 

(48 бр.), трудово-правни (33 бр.), административно-техническо обслужване (29 

бр.), устройство на територията, незаконно строителство (23 бр.). За същия 

период през 2013г. най-многобройни сигнали е имало в направление топлофикация, 

енергоснабдяване (47 бр.), трудово-правни (34 бр.), административно-техническо 

обслужване (25 бр.), социална политика (23 бр.).  В случая наблюдаваме двойно 

увеличение на социалните проблеми за сметка на тези, свързани с ЕВН, които за 

първото шестмесечие на тази година са едва 18 бр. Логично е, при положение че 

този род проблеми скочиха при ескалиране на общественото недоволство от 

увеличаването на сметките за ток през февруари-март 2013г. Не е логично 

увеличението на социалните проблеми, което е индикатор, че напрежението в 

тази област се покачва. Трудово-правните и административно-техническото 

обслужване се задържат почти на едно ниво. Прави впечатление покачването 

броя на сигналите за незаконно строителство – от 18 за 2013г. на 23 за 2014г.  

Най-малко са сигналите за нарушения на етажната собственост (2 бр.), 

сметоизвозване и чистота на улиците (1 бр.), достъп до информация (0 бр.). 

Последните две направления са с най-добри показатели в количествената 

рекапитулация и за 2013г., което може да означава, че имаме начало на 

положителна тенденция.  

Приключените случаи поради липса на правомощия съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Обществения посредник са около 9% от общия 

брой и се отнасят за наличие на съдебни процедури, за междусъседски, както и 

лични взаимоотношения. 

Сигналите, придружени от подписки или от името на групи, обединени на 

различен принцип (местоживеене, месторабота, творческа организация, религия, 

наследствени, родителски и др.) са общо 8 на брой, като жалбоподателите са от 

няколко до 230  граждани.        
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1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани  
Всичко 

→ 
Писмени 

изложени собственоръчно 
Устни 

отразени в протокол 
Приклю-

чени  
към  

30.06.2014 г. 

Неприк-

лючени 
към 

30.06.2014 г. 

Приклю-

чени  
към 

30.06.2014 г. 

Неприк-

лючени 
към 

30.06.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Устройство на територията;                        

незаконно строителство 

7 0 14 2 23 

2. Етажна собственост 0 0 2 0 2 

3. Социална политика 16 0 28 4 48 

4. Здравеопазване 0 0 5 0 5 

5. Образование 8 0 3 1 12 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

2 2 1 4 9 

7. Екологични проблеми 4 1 9 0 14 

8. Обществен ред и сигурност 0 1 4 2 7 

9. Топлофикация; 

Енергоснабдяване 

2 0 5 0 7 

10. ВиК 0 0 4 1 5 

11. Телекомуникации; Мобилни 

оператори 

1 0 5 1 7 

12. Административно-техническо 

обслужване 

4 1 22 2 29 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

1 0 2 2 5 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

0 0 1 0 1 

15. Достъп до информация 0 0 0 0 0 

16. Трудово-правни, в т.ч.  проява 

на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойноството, 

правата и свободите на 

5 1 26 1 33 
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гражданите и други 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Обществения 

посредник) 

0 0 25 0 25 

Всичко:  50 6 156 20 232 

Общо:  232 

 

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.  Социална политика  48 

2.  Трудово-правни, в т.ч. проява на некомпетентност, недобросъвестност, 

мудност, незачитане достойнството, правата и свободите на гражданите и 

други 

33 

3.  Административно-техническо обслужване  29 

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

организацията и дейността на Обществения посредник) 

25 

5.  Устройство на територията, незаконно строителство  23 

6.  Екологични проблеми  14 

7.  Образование 12 

8.  Транспорт и безопасност на движението 9 

9.  Обществен ред и сигурност  7 

10.  Топлофикация; Енергоснабдяване 7 

11.  Телекомуникации; мобилни оператори 7 

12.  Здравеопазване  5 

13.  ВиК  5 

14.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 5 

15.  Етажна собственост 2 

16.  Сметоизвозване и чистота на улиците 1 

17.  Достъп до информация 0 
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По т. 1 от Табл. 1 Устройство на територията; незаконно строителство 

В това направление са постъпили общо 23 бр. сигнали, което е с 5 бр. повече за 

същия период на 2013 г. Сигналите са много разнообразни и трудно могат да бъдат 

подредени в някаква строга класификация.  

Интересни са случаите, при които Община Пловдив дълго време не решава 

проблема с достъпа до „Коматевско шосе” на група граждани, които имат 

вътрешни имоти и трябва да преминават по улица, която е в реституиран частен 

имот. В друг случай общината е въвлечена в процедурни практики и не се 

произнася с акт за узаконяване или мотивиран отказ, за да се даде възможност на 

потърпевшите да реализират правата си в съда. Други страдат от това, че  

общинската администрация не е извършила своевременно отчуждителни 

мероприятия за реализиране на улица без изход (тупикова улица), за да се осигури 

достъп  до имоти на граждани, които години наред не могат да ги ползват.  

Друг вид сигнали са против мудността на администрацията, която не е взела 

отношение по визирано незаконно строителство или не е премахнала такова, за 

което има влязла в сила заповед. 

Граждани обръщат внимание, че някои гаражи са поставени в зелени площи, 

захранени са с електричество или, че изпълняват други функции, различни от тези, 

за които са предназначени. 

Трябва да се отбележи, че много от сигналите са с молба за съдействие за решаване 

на различни проблеми на гражданите, като: издаване на акт обр. 16, поставяне на 

пейки и катерушки в квартални градинки, монтиране на навес-заслони на спирки, 

искане за направа на спортни площадки, футболни игрища и кортове за тенис в ЖК 

„Тракия”. Подадени са и сигнали за опасност от падаща мазилка, нарушена 

тротоарна настилка, запушени дъждоприемни шахти и др. 

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

Прави впечатление, че проблемите в това направление продължават да не могат да 

бъдат решавани, причина за което е Законът за управление на етажната 

собственост (ЗУЕС). Става въпрос за това, че при възникнали спорове в етажната 

собственост те не се отнасят в съда, а се поставят за решаване в администрацията, 

която има сравнително малко правомощия според ЗУЕС. В този смисъл дълго 

време (понякога години) не могат да бъдат решени въпроси с течове от покрива, 

течове в жилищата и по вертикалите за права и обратна вода, въпреки че тези 

ремонти се явяват неотложни, защото заплашват живота и здравето на живеещите и 

проектните характеристики на жилището.  
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По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Двукратно е завишен броят на сигналите в това направление – 48 бр., в сравнение 

със същия период на 2013 г. – 23 бр. Анализът очертава на първо място еднотипна 

проблематика, касаеща социалния статус на младежи, отглеждани в домове за 

сираци или домове за деца, лишени от родителски грижи. Индивидуалният подход 

към житейската съдба на всеки млад човек предопредели и динамизирането на 

взаимодействията на институцията с всички административни звена на 

територията на Община Пловдив, които имат пряко или косвено отношение 

(Дирекция „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане, 

дирекция „Социална политика” към Община Пловдив, администрацията на 

„Защитени жилища”, кризисни центрове за временно настаняване и пр.). 

Синхронизирането на тези взаимодействия изведоха на преден план както 

необходимостта от посещения „на място” в специализираните звена, така и 

реализиране на застъпнически позиции пред Дирекция „Бюро по труда”, 

Комисията по НУРУЖННОЖП, общинските предприятия „Чистота”, „Паркове и 

градини” (за започване на работа) и пр. 

В План-програмата за работа на институцията „Обществен посредник” на 

територията на Община Пловдив през 2014 г. в направление „Социална политика” 

е заложено изготвяне анализ за използваните методи на социалните служби в гр. 

Пловдив за оптимизиране на възможностите за социална адаптация на младежите, 

напускащи домовете за сираци, както и за гражданите, настанявани временно в 

кризисни центрове и приюти. Поискали сме становища от социалните служби на 

територията на Община Пловдив, през октомври данните ще бъдат обобщени и 

анализът изготвен. 

Със съпричастност към специфичните проблеми на хората в неравностойно 

положение през отчетния период бяха реализирани и „изнесени приемни” в Дом на 

слепите, Дом на глухите и Дом за възрастни хора. За решаването на 

преобладаващата проблематика получихме пълна подкрепа от кметските 

администрации на район „Източен” и район „Южен”; изразили сме и свое 

становище, касаещо хората в неравностойно положение на кръгла маса, 

организирана от Министерството на труда и социалната политика на тема 

„Развитие на социално предприемачество и ролята на държавата и общините”. 

Спечеленият от Община Пловдив и успешно проведен в шестте кметства 

европейски проект „Помощ в дома” (отзивите, за който са положителни) ни даде 

основание да търсим пряко съдействие от ангажираните с проекта комисии по 

кметства за включване за домашен патронаж и обгрижване на хора с увреждания, 

потърсили помощ от институцията „Обществен посредник”. Присъствахме и на 
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заключителните пресконференции за отчитане на проекта в район „Южен” и район 

„Северен”.  

Наложителен е изводът, че от септември 2014 г. е препоръчително проектът да 

бъде рестартиран, в съответствие с приетата на 17 януари 2014 г. в Страсбург 

декларация за създаване на европейски фонд „Социална закрила” и стимулиране 

на обществен интерес за интеграция в обществото на хората в неравностойно 

положение. 

През отчетния период продължават сигналите от разтревожени граждани, които не 

могат да се пенсионират поради унищожена фирмена документация, респективно 

липса на архивиране в НОИ. Налице са и оплаквания за възпрепятствано 

пенсиониране поради неизрядно оформена фирмена документация (липса на 

кръгли и правоъгълни печати в трудови книжки; отказ за издаване на УП-2 и УП-3 

и пр.). 

Инициирали сме аргументирано предложение до Министерството на труда и 

социалната политика и до Комисията по социалната политика към Народното 

събрание за необходимостта от законодателни промени, в т. ч. за наложителни 

санкции за неизрядните работодатели, но до момента отговор няма. 

Анализът на друга група сигнали очертава тенденция за недостатъчна 

синхронизираност между българските звена на НОИ и сродните звена в други 

европейски държави. Тези казуси са основание институцията „Обществен 

посредник” да отправи искане за ускоряване на административните процедури, 

особено на тези, които са свързани със социалните осигуровки на гражданите. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

Анализът на сигналите в направлението дефинира запазваща се тенденция на 

неглижиране от страна на комисиите по ТЕЛК на потребността от освидетелстване 

„на място” на трудноподвижни самотни хора, които нямат близки съседи и 

жилищата им са без асансьор. Подобно неглижиране би могло да се избегне до 

голяма степен,  ако трудноподвижните граждани потърсят предварително помощ 

от социалните служби в районните кметства. 

Проблемът с респираторните заболявания на децата през зимния период, 

либералният медицински пропускателен режим и заразяването на здравите деца са 

отразени в следваща група сигнали. По този повод сме отправили препоръка до 

медицинските звена в детските градини и ясли за прецизиране на пропускателния 

режим през зимния период. 

В следваща по обем група сигнали анализът се фокусира върху недостатъчността 

на сградния фонд на Центъра за психично здраве. В това направление са и 
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затрудненията по реинтегрирането на психично болните, които са приключили 

пореден етап от лечението си. 

В единичен сигнал е потърсено съдействие от институцията за получаване на 

лекарства от дарители на кръв, които са заразени с Хепатит „В” при 

кръводаряване. 

Институцията има значителен принос чрез предложената на Община Пловдив  

препоръчителна методика, касаеща събирането, извозването и обработването на 

опасните за гражданите отпадъци, в т.ч. лекарствата с изтекъл срок на годност (на 

15.06.2014 г. с публикации във вестник „Труд” и вестник „24 часа” е цитирана 

приемствеността на тази методика от страна на Община Шумен). 

 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Тематиката на сигналите в направлението през отчетния период засягат предимно 

изразено несъгласие с администриране на дейностите (напр. забавено издаване на 

удостоверения за завършена образователна степен, отказ за издаване на дубликати 

за свидетелства и дипломи и пр.). 

В не малка част от сигналите отново е изразено недоволство за дистанцията  

между Дирекция „Образование” на Община Пловдив и Регионалния инспекторат 

по образованието, която се отразява негативно както на успеваемостта на 

процедурата по назначаване на директори на учебни заведения, така и на 

провежданата стратегия за обществени поръчки за ремонт и поддържане на 

училищните бази. Наложителен е изводът, че този проблем може да бъде решен 

единствено чрез законодателни промени с приемане на дългоочаквания нов Закон 

за училищното образование. В тази връзка институцията публично е изразила свое 

становище на кръгла маса на тема „Лидерство в образованието и партньорство за 

качествено образование”, както и на конференция на тема „Етнически толерантен 

работодател в образованието – трансфер на добри практики за равно третиране”, 

организирани от Европейската асоциация на училищните директори. 

В част от сигналите не е осмислена от гражданите икономическата стратегия на 

Община Пловдив, касаеща пребиваването на децата в детските градини и ясли и 

оспорването на константната сума от 20 лв., въведена за всяко дете, независимо 

дали отсъства. Недоволството би могло да се избегне, ако превантивно се 

разяснява не само крайният ефект - че чрез неправомерното задържане на места от 

децата, които не посещават детските заведения, други деца със същите 

потребности продължават да чакат освобождаване на места. Необходимо е да се 

популяризира и икономическата себестойност на издръжката в детските заведения 

- заплати, социални и здравни осигуровки на персонала, техническо поддържане и 

хигиенизиране на материалната база, разходи за осветление, отопление, здравно 
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обслужване, продуктово обезпечаване и пр., които трябва да се осигуряват, ако и 

детето да отсъства.   

Считаме, че количеството на подобни сигнали би могло да се намали, ако преди 

вземането на решението на Общински съвет – Пловдив (Решение № 2, Протокол 

№ 1 от 23.01.2014 г.), директорите и настоятелствата на учебните заведения бяха 

предварително не само уведомени, а и убедени в необходимостта от актуализиране 

на посочените икономически величини.  

Аналогичен е случаят с промяната на предназначението на недостатъчно 

използваните материални бази на Междуучилищния център и Общинския детски 

комплекс, ако бе осигурена предварителна обществена подкрепа чрез 

съпричастността на експертите от Дирекция „Образование” и професионалното 

ангажиране на пиар експертите.   

Макар и единични сигналите от любителските музикални и артистични 

формирования изискват идентичен подход, свързан с разясняване на обективните 

трудности в издръжката им, поради типичните параметри на икономическата криза 

в национален и регионален мащаб.  

 

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

В този раздел са постъпили 9 сигнала. През същия период на миналата година са 

постъпили също толкова, което означава, че няма динамика и друга тенденция. 

Съдържанието на тези сигнали е различно. То обхваща проблеми като: картите на 

пенсионери за пътуване в градския транспорт, които според тях трябва да са 

диференцирани съгласно размера на пенсиите; затруднено паркиране на граждани с 

адресна регистрация в „Синя зона” и Стария град; затруднено паркиране на лица с 

висока степен на трайни увреждания в централната градска част; лошо отношение 

на шофьори от градския транспорт към пътниците. Посочен е и случай, при който 

служител на ОП „Паркиране и репатриране” неохотно издава талон за паркиране и 

прави намеци за уреждане на въпроса „по друг начин”.  

Във връзка със затрудненото битово обслужване на граждани с адресна 

регистрация в Стария град и за облекчаване на някои специални нужди за достъп в 

този част на града направихме предложение до Кмета на Община Пловдив за 

допълнение на Заповед № 12 ОА 484/28.02.2012 г., която третира този въпрос. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Постъпили са общо 14 бр. сигнали, в сравнение със същото полугодие на миналата 

година - 7 бр. В по-голямата си част те се отнасят до отсичането на дървета – 

премахване на стари и опасни дървета, за което своевременно сме информирали 
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ОП „Градини и паркове”, или обратно – граждани възразяват срещу отсичането на 

годни според тях дървета. Във всеки един случай е извършвана проверка, но се 

оказва, че тези действия са предприети със санкцията на съответните длъжностни 

лица – еколози от администрацията. 

Във връзка с осигуряването на качествен атмосферен въздух по сигнал на 

гражданско сдружение поискахме информация от Община Пловдив, която изпрати 

подробен отговор за предприетите инициативи и мерки в тази посока, но 

Общински съвет все още не е разгледал доклада на администрацията за изпълнение 

на програмата за осигуряване на по-добра околна среда и актуализация на мерките 

към нея.  

Наши представители участваха и в срещата на различни организации и 

професионалисти, посветена на запазване и облагородяване на зелената система на 

град Пловдив. Институцията „Обществен посредник” подкрепя всяка инициатива, 

насочена към създаване на комфортна, чиста и приветлива околна среда за 

гражданите на град Пловдив, като не пропуска възможността да препоръча нейното 

облагородяване и естетизиране. 

 

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

За първото шестмесечие на 2014 г. сигналите в това направление са 7. В сигнал от 

кв. Прослав граждани се жалват, че пастири от гр. Стамболийски пасат стадата си в 

тяхното землище, респективно в техните ниви. Има оплакване, от гражданин, че му 

е съставена глоба с фиш за това, че е спрял на неподходящо място (в занемарени, 

дори липсващи тревни площи) пред новата сграда на ТЕЛК. Посочва се, че на 

място няма достатъчно паркоместа, а там идват граждани от цялата област, а за 

някои специфични заболявания от цяла Южна България. По повод на жалба от 

гражданин, че по склоновете на парк „Бунарджик” тийнейджъри практикуват 

екстремни спускания, направихме предложение за обособяване на трасе за този 

спорт на тепето. Предложението не бе прието с аргумент, че е природна 

забележителност, в която строителството е забранено.  

Необходимо е да се споменат още два сигнала: единият за шум по ул. „Константин 

Геров” над пределно допустимия, идващ от бързо преминаващи автомобили, а 

другият за шум през нощта от автобуси, обслужващи туристическа фирма с офис в 

центъра на града. При такива случаи започва една безкрайна кореспонденция 

между Община Пловдив, ОП „Организация и контрол на транспорта”, районната 

администрация, Общински инспекторат, сектор „Пътна полиция” и Областен отдел 

на „КД-ДАИ” (Държавна автомобилна инспекция), която дълго време не стига до 

положителен резултат. 
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По т. 9 от Табл. 1 Топлофикация; Енергоснабдяване 

Общо за полугодието са постъпили 7 бр. сигнали, което е с 40 бр. по-малко за 

същия период на миналата година.  

Причините за намалението са от естество, което е извън правомощията на 

Обществения посредник на Община Пловдив, тъй като цените на електрическата 

енергия бяха коригирани от 1 юли м.г. и това, разбира се, даде отражение върху 

сметките за ток на гражданите, оттам и намаления брой оплаквания. Все още има 

единични случаи на граждани, които поради обстоятелството, че не са заплатили 

своевременно сумите, биват изключвани от мрежата, но от друга страна ЕВН 

България въведе и оповести система, чрез която гражданите да бъдат известявани 

за евентуално прекъсване. Таксата за повторно включване в размер на 19 лева все 

още не е отменена и това е въпрос от компетентност на регулаторния орган. През 

м. март т.г. беше проведена регионална среща на ръководството на ЕВН България и 

местните обществени посредници от района на Южна България, на която 

присъства и наш представител и бяха разгледани въпросите за нерегламентираните 

кражби на ел. енергия, системата за приемане и разглеждане на сигнали на 

граждани, диспечерският пункт за приемане и реагиране на сигнали за аварии в 

мрежата и други текущи въпроси. 

Оплакванията към „ЕВН България Топлофикация” ЕАД са главно за дължими 

сметки, които за съжаление касаят стари, отминали периоди, за които вече има 

заведени съдебно-изпълнителни дела при различни съдебни изпълнители. Това 

обстоятелство, съгласно Правилника, изключва нашата компетентност. Независимо 

от това във всички тези случаи сме отправяли писма и сме предлагали разсрочено 

плащане на сумите. 

Наш представител участва и при провеждането на обществено обсъждане 

съвместно със Сдружението за защита на потребителите – Пловдив по повод на 

заведените колективни искове за обявяване за неравноправни поредица от клаузи 

от Общите условия на дружеството.  

Традиционно ЕВН провеждат на полугодие срещи, на които присъства и наш 

представител, за запознаване на домоуправителите и гражданите с новостите, 

които се предлагат от страна на енергийното дружество – за топлинно и енергийно 

обследване на сгради, предлагане на ремонт на инсталации, електронно 

обслужване и др. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

Анализът на сигналите откроява два вида проблеми: не се посочва за кой период се 

отнася поканата за издължаване на суми за консумирана вода и неиздаване на 

фактури при подмяна на водомерите в жилищата. По повод описаната 
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проблематика и считайки, че сигналите са достоверни и основателни, 

реализирахме работна среща с директора на ВиК и изразихме съответни препоръки 

за преодоляване на недоволствата от страна на гражданите. 

 

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

Постъпили са общо 7 бр. сигнали от граждани. 

От анализа е видно, че продължават оплакванията главно срещу фирмите, на които 

мобилните оператори са прехвърлили за събиране стари вземания – не толкова 

срещу сумите, а по повод на изразеното негативно отношение, за което неведнъж 

сме сигнализирали. В единични случаи са направени корекции на сметки на много 

възрастни граждани над 80-годишна възраст, които не са в състояние да разбират 

изцяло смисъла на предлаганите им услуги и договорите, които подписват. Като 

цяло, гражданите при подписването на този вид договори, поради 

неосведомеността си са лесно манипулируеми. 

 

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

Постъпили са общо 29 бр. сигнали от различно естество – определянето на местни 

данъци и такси, фишове за неправилно паркиране в т. нар. „Синя зона”, обслужване 

на банкови кредити, адресна регистрация и др. 

Всеки казус е обследван с оглед на конкретните факти, изложени от гражданите и 

становищата на администрацията. С нашата активна намеса се реши положително 

въпросът с начислените суми за такса битови отпадъци на наемателите на 

общински жилища. Поради изтичане на предвидената в закона давност и 

несвоевременното събиране на тези суми, беше препоръчано на Община Пловдив 

те да бъдат заличени в данъчните партиди на лицата. 

 

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

В този раздел постъпиха 5 сигнала. След осъществените проверки се оказа, че два 

от тях не отговорят на истината и че на тротоарите, посочени в сигналите, не се 

извършва стопанска дейност. 

С по-голяма обществена значимост е сигнал, който визира не доброто състояние и 

хигиена в частен пазар на ул. „Огражден” 10 в р-н „Северен”. Във връзка с това 

отправихме искане за проверка от компетентните органи, които реагираха и 

направиха съответните предписания.  

 

По т. 14 от Табл. 1 Сметоизвозване и чистота на улиците 
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Почти символичен е единичният сигнал в направлението; анализът регистрира 

повторяемост на вече решен проблем през второто шестмесечие на 2013 г. 

 

По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Няма постъпили конкретни оплаквания. С оглед по-добрата информираност на 

гражданите поддържаме редовно интернет сайт на Обществения посредник с адрес  

www.ombudsman-plovdiv.info, на който се изнася актуална информация – новини, 

казуси, отчети, анализи, становища, предложения, връзки с други институции и др. 

 

По т. 16 от Табл.1Трудово-правни, в т.ч. проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, незачитане достойноството, правата и свободите 

на гражданите и други 

През първото шестмесечие са постъпили 33 сигнала по това направление, което е 

почти толкова и за същия период през миналата година. Преобладаващата 

тематика касае оплакване на граждани, работещи по трудови договори за 

недостоверно тълкуване на нормативни документи от страна на работодателите 

(ярък пример за подобна противоречивост е подобна ситуация, описана от група 

учители в пловдивско общинско училище). Тези казуси наложиха институцията да 

инициира изготвянето на разяснителни текстове в рубриката „Акценти” на сайта 

на Обществения посредник, в които се дефинират конкретни текстове от Кодекса 

на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за защита от дискриминация и 

др. 

Във втора по обем група сигнали гражданите търсят съдействие по различни 

трудово-правни спорове, в които се открояват неаргументирани или погрешно 

цитирани основания и мотиви за действия от страна на работодателите в 

противоречие на Кодекса на труда.  

 

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

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

Постъпили са 25 бр. сигнали с различни оплаквания – относно взаимоотношения 

между съсобственици по повод на общи имоти, близки с психични отклонения, 

чиито интереси биха могли да бъдат съхранени единствено чрез назначаване на 

настойници (попечители), невърнати заеми между частни лица, лични проблеми и 

взаимоотношения, съдебни процедури, включително частни съдебни изпълнители. 

http://www.ombudsman-plovdiv.info/
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Във всички тези случаи гражданите са получавали точни указания, включително 

адреси и контакти на институции, към които биха могли да се обърнат за 

разрешаване на проблема им. 

 

 

 

 

Заключение: 

 

Тревожна е тенденцията за нарастване на сигналите в областта на 

социалната политика. Това направление е лакмус за обществено 

политическите нагласи на населението. Увеличението на сигналите е белег за 

покачване на напрежението сред гражданите. Липсата на работа, ниските 

заплати и пенсии, недостигът на жилища са все по-щекотливи проблеми, 

които могат да бъдат катализатор на общественото недоволство. Ако 

прибавим към тях оплакванията за неизпълнени ангажименти на 

работодатели, уволнения и съкращаване от работа, неизплатени 

възнаграждения, недоволството от неправомерно начислени данъци, 

несъобразени с наредбите такси, съставянето на административни актове 

без основание, нежеланието на местното самоуправление за промяна на 

съществуващите практики, има много голяма вероятност за ескалиране на 

социалното напрежение. В този смисъл общинската администрация не бива 

да пренебрегва изразените по един или друг повод становища, както и 

направените предложения и препоръки от Обществения посредник, които в 

даден момент могат да се окажат съвсем не маловажни механизми за сваляне 

на високото обществено напрежение, предизвикано от нерешаването на 

дадени проблеми.      
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ІІ. Изводи и препоръки  

 

 Необходимо е своевременното разглеждане на сигналите, които третира ЗУТ 

(Закон за устройство на територията) и произнасяне с административен акт, 

за да могат гражданите да защитят интересите си и по съдебен ред. 

 Гражданите търсят общинската администрация за решаване на възникнали 

спорни технически въпроси (течове, спешни ремонти и др.) в етажната 

собственост, но тя от своя страна не прави всичко възможно за решаването 

им. 

 В Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване в общински жилища и продажбата им (НУРУЖННОЖП) за 

работа на комисията на Община Пловдив е препоръчително да се обособи 

раздел за устройване с жилища на младежи, отгледани в домовете за сираци 

и деца без родителска грижа. 

 Община Пловдив да създаде и приложи стратегия за оптимизиране 

възможностите за социална адаптация на младежите, напускащи домовете за 

деца, лишени от родителски права. 

 Да се популяризират мерките, чрез които се осъществява реинтеграцията в 

обществото на психично болните, приключили лечението си на определен 

етап в Центъра за психично здраве, както и разширяване на сградния фонд 

на центъра. 

 Наложително е структурите на НОИ да изготвят типово указание за т. нар. 

„ранно учителско пенсиониране”, с което да бъдат запознати синдикати, 

експерти по образованието в районните кметства и училищни директори. 

 Да се прилага по-широкообхватен инструментариум за популяризиране и 

получаване на обществена подкрепа чрез медиите, експертите в районните 

кметства и настоятелствата по проблематиката, засягаща промени на 

финансовите условия за пребиваване в детските градини и ясли, 

преобразуване на материалните бази на Междуучилищен център, Общински 

детски комплекс и пр. 

 Препоръчително е любителските художествено-творчески, хорови, танцови 

и артистични формации да бъдат стимулирани извън рамката на общинските 

финансови условия. 

 Да се изготви регламент за получаването на лекарства за дарители на кръв, 

които са заразени с Хепатит „В” при кръвопреливане. 

 Известен брой сигнали са категорично против така наречената „Синя зона”, 

но констатациите досега са в нейна полза. С въвеждането й значително 

намаля безразборното паркиране. Регулирането доведе до по-лесното 
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паркиране от страна на собствениците, живеещи в централната част на града, 

а така също и до намаляване като цяло на автомобилите в центъра. Трябва да 

се отбележи, че в централната част на Пловдив липсват достатъчно места за 

безплатно паркиране. 

 С оглед запазване и разнообразяване на екологията да се провежда по-

стриктен контрол за спазване на Наредба за развитие, поддържане и опазване 

на зелената система на Община Пловдив. 

 За отчетния период няма нито един сигнал против шум от нощни заведения, 

а такива сигнали за предишни периоди изобилстваха. Това показва, че 

предприетите мероприятия за подобен род нарушения са ефективни. 

 Събирането, обработването и анализа на емпиричния материал от сигналите 

на гражданите и съвместната работа с експертите на ЕВН дава положителни 

резултати. Дружеството разработи нови Общи условия, които след 

обществено обсъждане да бъдат одобрени от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране. 

 Предвид оспорването от страна на граждани за регламента за подмяната на 

водомери в жилищата е препоръчително ВиК чрез домоуправителите на 

етажната собственост да провежда периодично разяснителна кампания. 

 Препоръката се отнася до потребителите на услуги от мобилните оператори: 

Не сте ли наясно какво подписвате – не подписвайте договори, защото 

анулирането им, освен в единични случаи на много възрастни граждани, не е 

възможно по друг ред освен по съдебен. 

 Регистрацията на търговски обекти и търговска дейност, издаването на 

лицензи и разрешителни за търговия и услуги е един изключително важен и 

структуроопределящ сектор за Община Пловдив, но малкият брой сигнали в 

това направление сочи, че общината добре е организирала тази сфера  и 

успешно я диспечира. 

 Необходимо е популяризиране на методиката на Община Пловдив за 

събиране, извозване и преработване на т. нар. „опасни отпадъци”, 

реализирана със съдействието на институцията „Обществения посредник”.  

 Гражданите не търсят често услугата „достъп до информация”. Би могло да 

се разработи листовка, която да ги информира за правата им. 

 Гражданите твърде често не знаят към кого да се обърнат за защита на 

правата си, поради което е препоръчително, както и досега, да бъдат 

информирани на интернет страницата на омбудсмана. 
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ІІІ. Предложения, становища  
 

 

 

 

9 юли 2014 г.                                                      ДИМИТЪР АТАНАСОВ 

Обществен посредник  

на Община Пловдив 

№ От дата Кореспондент Относно Клас 

1. 1. 20.03.2014 г.  Община Пловдив Предложение за ремонт на материалната 

база на Дома за стари хора „Св. Василий 

Велики” 

Социална 

политика 

2.  16.05.2014 г.  Община Пловдив Предложение за необходимост от 

информационен продукт, касаещ създаване 

и периодично актуализиране на регистър, 

отразяващ етапите на социализиране в 

обществото на непълнолетни и пълнолетни 

лица, отрасли в домове за сираци на 

територията на Община Пловдив 

Социална 

политика 

3.  13.03.2014 г. Район „Източен” Предложение относно възможност за 

избягване на затруднението на незрящите 

граждани от Дом на слепите ул. "Ландос" 

24, гр. Пловдив по придвижването им за 

ползване на социална трапезария през 

зимния сезон чрез доставка на топла храна 

"на място" 

Социална 

политика 

4.  28.01.2014 г. Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Становище на Обществения посредник във 

връзка със сигнали на граждани, чиито 

трудов стаж в частна фирма (необходим за 

пенсионирането им) не може да се докаже 

Социална 

политика 

5.  30.04.2014 г. Община Пловдив Становище относно монумента на Борис 

Христов от Цвятко Сиромашки за 100 

годишнината на рождението на световно 

известния оперен артист 

Социална 

политика 

6.  16.06.2014 г. Община Пловдив Становище против искане на съседи за 

оказване на съдействие за настаняване на 

наемател на общинско жилище в 

специализирано заведение 

Социална 

политика 

7.  30.04.2014 г. Община Пловдив Предложение за обособяване на бригада за 

озеленяване и поддръжка в Старинен 

Пловдив 

Екологични 

проблеми 

8.              09.04.2014 г. Община Пловдив Предложение за друга диференциация при 

заплащането на картите за градския 

транспорт в гр. Пловдив 

Транспорт и 

безопасност 

на 

движението 

9.  26.05.2014 г. Община Пловдив Предложение за облекчаване при 

специални случаи достъпа на автомобили 

до Стария град 

Транспорт и 

безопасност 

на 

движението 


