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І. Анализ по тематичните направления /графа 2 на т. 1/ 

1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

                                                                                                                           Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани сигнали  

за второто 6-месечие на 2014 г. 
 

Всичко 

→ 
Писмени 

изложени собственоръчно 
Устни 

отразени в протокол 
Приклю-

чени  
към  

31.12.2014 г. 

Неприк-

лючени 
към 

31.12.2014 г. 

Приклю-

чени  
към 

31.12.2014 г. 

Неприк-

лючени 
към 

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Устройство на територията;                        

незаконно строителство 

6 3 15 3 27 

2. Етажна собственост 1 1 11 2 15 

3. Социална политика 8 0 32 1 41 

4. Здравеопазване 1 0 1 0 2 

5. Образование 2 0 5 0 7 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

0 1 7 2 10 

7. Екологични проблеми 2 0 4 0 6 

8. Обществен ред и сигурност 2 0 3 1 6 

9. Топлофикация; 

Електроснабдяване 

4 0 8 1 13 

10. ВиК 1 0 4 0 5 

11. Телекомуникации;     

Мобилни оператори 

3 0 3 1 7 

12. Административно-техническо 

обслужване 

4 0 10 1 15 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

0 0 1 0 1 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

1 0 1 1 3 

15. Достъп до информация 1 0 1 0 2 

16. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност…) 
6 0 25 0 31 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия  

1 0 18 0 19 

Всичко:  43 5 149 13 210 

Общо: 210 

 

Забележка: В графа № 4 и № 6 са отразени брой сигнали, по които се работи или се изчакват отговори. 
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По т. 1 от Табл. 1 Устройство на територията; незаконно строителство 

За второто шестмесечие на тази година постъпилите сигнали в това 

направление са два пъти повече в сравнение със същия период на миналата 

година. Преобладаващо е желанието на гражданите лично да поставят 

проблемите си в приемната на институцията. 

Гражданите търсят съдействие и за ускоряване и прецизиране на проверки. 

Констатациите от тях показват, че една немалка част от документацията е 

редовна, а в  друга има пропуски. 

Нерядко граждани се нуждаят от разясняване на текстове от Закона за 

устройство на територията и конкретната им приложимост.  

Сравнително малко на брой през отчетния период са сигналите за улици и 

тротоари, подлежащи на неотложен ремонт.  

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

В това направление броят на подадените жалби е значителен. Те са четири 

пъти повече от същия период на миналата година.  

Основните въпроси, които поставят гражданите са за конфликт и 

неразбирателство между тях и управителните органи на етажната 

собственост, изразяващи се най-вече в несъгласие или различие относно 

изразходването на средствата, които се събират в етажната собственост; 

конфликти възникват между граждани – етажни собственици при течове, 

които се явяват от извършване на ремонти или от компрометирани стари 

инсталации. 

Анализът показва, че все още за гражданите Законът за управление на 

етажната собственост не е осмислен в достатъчна степен. 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Откроява се тенденция на значително нарастване в сравнение на същия 

период на 2013 г.; сигналите през второто шестмесечие на 2014 г. са както 

най-многобройни в сравнение с останалите, така и най-разнообразни. 

Преобладаващата проблематика касае настаняване на граждани в кризисни 

центрове, наблюдавани и защитени жилища, следвана от необходимостта за 

финансово подпомагане през зимния период; от ползване на социални услуги 

„Личен асистент”, „Помощ в дома” и пр. Динамичен и с конкретна 

резултатност е диалогът на институцията със социалните служби на 



4 
 

територията на Пловдив (чиито правомощия често са ограничавани от 

недостатъчна материална база и недостатъчно държавно субсидиране). 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

Постъпилите малко на брой еднотипни сигнали, но съдържащи тревожна 

тенденция, касаят липсата на последващ контрол на изписаните пациенти от 

Центъра за психично здраве. Необходими са спешни мерки за разширяване 

на материалната база и за създаване на нова информационна система, която 

да дефинира степента на реинтеграция в гражданското общество на 

изписаните болни. 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Тематичният диапазон в това направление  е доста широк – от оплаквания за 

класирането в детските градини и агресията на ученици в някои училища до 

Закона за народната просвета и приложимостта му чрез Правилник.  

Анализът и становищата по всеки казус открояват възможността чрез 

институцията да се предлагат както оптимални, така и алтернативни 

решения. За целта се реализира регулярно събеседване с училищни 

директори, учителски синдикати, образователни експерти в районните 

кметства и Регионалния инспекторат по образование. 

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

В този раздел тенденцията е към запазване на броя на сигналите. Въпросите, 

които вълнуват гражданите предимно са: редовността на градския транспорт, 

качество на обслужване и комфорта на пътуване в него, както и условията за 

безопасното пресичане на улиците. 

Проверките на място и изготвянето на становища от страна на институцията 

са конкретни и обективни, но отговорите и предприетите мерки от страна на 

администрацията не винаги удовлетворяват. 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Сравнявайки вторите шестмесечия на миналата и тази година,сигналите в 

направление „Екологични проблеми” не бележат съществена динамика.  

В това направление сигналите са предимно за непочистени пространства и за 

съдействие за подобряване на озеленяването на занемарени пространства.  

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

В този раздел тенденцията е също към запазване на броя на сигналите през 

второто шестмесечие на миналата и на тази година. През второто 
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шестмесечие на 2014 приоритетен за гражданите, подали жалби, е въпросът 

за шума от заведения и съседи. 

Намалена е обаче остротата на поставените въпроси (особено за шума) и 

считаме, че те се решават ритмично и своевременно от страна на 

администрацията.  

По т. 9 от Табл. 1 Топлофикация; Електроснабдяване 

Постъпилите за полугодието сигнали представляват относително по-малък 

брой за същия период на миналата година. Намалението се дължи на няколко 

причини – подобрено взаимодействие с електроразпределителното 

дружество, задържане цената на тока, координирането на политики с 

неправителствени организации и сдружения. 

По отношение на топлоенергията се задържа тенденцията на оплаквания за 

начислена т. нар. сградна инсталация, въпреки че гражданите не ползват 

парно отопление. Сигналите за установените и предадени на съдия 

изпълнител стари вземания на Топлофикация също се запазват като 

тенденция и представляват сериозен проблем за гражданите. 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

Типична за това направление е периодичността и повторяемостта на 

описаната в сигналите фактология в диапазона от неплатени сметки за 

изразходвана вода до спукани водопроводи на улици и в жилища. Значително 

подобрена е комуникацията ни с ВиК, в резултат на която предприетите 

действия от ВиК са навременни. 

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

Генерирани и неплатени договорни задължения са предмет на оплакване от 

страна на гражданите във връзка с мобилните оператори. Политиките на 

операторите при прекратяване на договорите да начисляват големи 

неустойки до края на договорния период мотивираха Комисията за защита на 

потребителите през м. юли 2014 г. да поиска от съда обявяването на тези 

клаузи от общите им условия за нищожни, но все още няма съдебно решение. 

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

При сигналите относно административно-техническото обслужване на 

населението се открояват местните данъци и такси, събирани по реда на 

Наредбата, одобрена от Общинския съвет. Поради недостатъчни усилия от 

страна на администрацията и информираност на гражданите се създава 

известно напрежение. 
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Считаме, че в контакта си с гражданите администрацията не във всички 

случаи полага усилия за предлагане на варианти на решения и избор на най-

оптималния.  

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

В това направление на практика сигналите за периода са сведени до 

минимум. Направено е запитване относно възможността да се извършава 

търговска дейност на определен терен, за който се оказа, че е отдаден на 

концесия и на гражданина е препоръчано да осъществи контакт с 

концесионера.  

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

Малобройните сигнали в това направление са предимно за неспазване на 

часовия график за почистване на улици и замърсени площи около кофите за 

смет (особено в район „Източен”). Оптимизиран е диалогът с ОП „Чистота”, 

в резултат на което се предприемат конкретни коригиращи действия.  

По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

От неправителствена организация е изразено становище за липсата на 

достатъчна информираност за политиката на Община Пловдив в областта на 

екологията. Осъществен е контакт за получаване на необходимата 

информация.    

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

некомпетентност, недобросъвестност, мудност, незачитане 

достойнството, правата и свободите на гражданите и пр.) 

Броят на тези сигнали се запазва относително висок,  а като проблематика  са 

ориентирани към трудови спорове с работодатели, банкови заеми, 

граждански спорове между съсобственици на имоти, лични отношения 

между съпрузи, родители-деца, съдебни процедури и др. Във всички тези 

случаи гражданите получават нужната им информация и насочване към 

конкретни институции. 

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

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

Сигналите се отнасят до компетенциите на други общини; оспорване на 

влезли в сила съдебни решения; предприети действия от страна на съдии 

изпълнители и др. В тези случаи гражданите до голяма степен са 

консултирани, но не се завежда преписка поради липса на правомощия на 

институцията. 
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ІІ. Заключение 

Като характерна тенденция в работата с гражданите се откроява тяхното 

желание за лични срещи и контакти, изслушване и документиране на 

проблемите им в приемната на институцията. Следва да посочим, че се 

увеличава и броят на сигналите, подавани по електронен път. 

Всички сигнали се обработват в кратки срокове – от 3 до 7 дни, като 

гражданите се информират за предприетите действия, изготвени становища и 

пр. Регулярно се осъществява контрол по приключването на преписките, в 

резултат на което значително намалява броят на неприключените в срок 

случаи.  

Реализират се различни форми на комуникация по актуални за гражданското 

общество проблеми чрез участие в работни срещи, дискусии и редовно 

публикуване както на актуална информация, така и на решени казуси по 

различни теми в сайта на институцията. 

 

 

 

 

12 януари 2015 г.                                               Д-Р ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА 

                                                                            Зам. обществен посредник  

на Община Пловдив 


