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І. УВОД 

 

Под многопластовия термин „местен обществен 

посредник” са вписани правомощията на институция, 

чиято основна функция е в делови порядък да осмисли и 

анализира проблематиката в постъпващите от 

гражданите сигнали, както и да синтезира обсега на 

становища, предложения и препоръки. Съобразяването с 

тях може да се идентифицира с редица обществени нагласи 

и е в значителна степен коректив за работата на 

административните органи.  

Структурирането на отчета за извършената от 

институцията дейност през 2014 г. е съобразено с 

регламентираните седемнадесет обществено значими 

направления и обхваща обзор на обобщените анализи от 

първото и второто шестмесечие на годината. 

Хронологията в отчета съдържа информация, подредена в 

текстови, таблични и графични формати. Тя отразява 

целенасочен процес за траен стремеж към недвусмислената 

им приложимост за защита правата и интересите на 

пловдивчани. 
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ІІ. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ (ПО НАПРАВЛЕНИЯ) 

 

1. Устройство на територията; незаконно строителство (в т.ч. 

разпореждане с общинска собственост) 

Сигналите подадени в това направление са двойно повече в сравнение с 

миналата година и бележат значителен ръст на увеличение (50 за 2014 г. 

срещу 31 за 2013 г.).  

Всички случаи се анализират прецизно, а поради естеството на направлението 

много от сигналите се проверяват на място, ползват се архивите на 

администрацията, а така също се получава информация от служителите, които 

работят по всеки конкретен казус.  

Една трета от подадените сигнали са с искане за проверка на законността на 

извършващо се строителство или за вече построен обект. Проверките 

показват, че много рядко се констатира ново незаконно строителство. Често се 

установява, че извършващото се строителство не е незаконно, а просто 

гражданите не са съгласни с него поради субективни причини или са 

пропуснали възможността да реагират против това строителство още на 

градоустройствено ниво. 

Друга голяма група граждани се обръщат с молба за съдействие към 

институцията във връзка с определени административни услуги (произнасяне 

със становище, изготвяне на отговор и пр.). 

Немалка група граждани посещават приемната или подават писмени сигнали в 

областта на строителството, което не е от териториалната компетенция на 

Обществения посредник, т.е. сигналите са за селища извън Пловдив (от общ. 

„Родопи”, „Марица” и др.). 

В по-голямата си част гражданите, подали сигнали, попадащи в този раздел са 

напълно удовлетворени след намесата на Обществения посредник и 

последвалите действия от страна на администрацията. Но има и такива, които 

смятат, че административният орган не е положил достатъчно усилия за 

успешното разрешаване на въпросите, които те са поставили. Обикновено тези 

въпроси не са били решени така, както гражданите искат поради липса на 

средства, поради нормативни пречки и много рядко поради организационни 

или административни пропуски.  
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2. Етажна собственост 

В този раздел през 2014 г. са постъпили 17 сигнала, което е с 6 повече от 2013 

г. (11 бр.). Това показва едно завишение на сигналите през тази година с около 

30 %. 

Сигналите не са разнообразни, но все пак се открояват няколко типа, като: 

 Жалби срещу домоуправители на етажна собственост, които разходват 

събраните средства по свое усмотрение, а не по приоритети за текущи и 

основни ремонти на жилищната сграда. В тези случаи етажните 

собственици имат проблем със законно избраните ръководни органи и 

дори с професионалните домоуправители, които извършват тази дейност 

срещу заплащане. 

 Често срещани сигнали са при възникване на течове от ВиК 

инсталациите и течове от покривите. При много от тези случаи 

споровете не могат да се решат в етажната собственост и се поставят в 

районните администрации. Те от своя страна трябва да проявяват по-

голяма активност, тъй като много от поставените въпроси са чисто 

технически, а при нерешаването им има опасност да се застраши живота 

и здравето на живеещите в сградата. 

 Немалка група граждани се обръщат към институцията с молба за 

тълкуване на текстове от Закона за управление на етажната собственост. 

Всички сигнали са обработени в срок, гражданите са консултирани, а 

преписките за допълнителни проверки, за изясняване на случаите и изготвяне 

на съответни предписания, са изпратени в районните администрации. 

Анализът на сигналите от това направление показва, че гражданите все още не 

познават добре Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и 

вместо да решават възникналите спорове в съответствие със закона, те се 

обръщат към районните администрации като към арбитър.  

 

3. Социална политика 

Най-многобройни за изминалата 2014 г. съпоставимо с останалите 16 

направления най-широкоспектърни са сигналите в това направление: 89 за 

2014 г. срещу 44 за 2013 г., т.е. двойно увеличение. Неудовлетворени за 

гражданите в неравностойно положение са описаните в съответни сигнали 
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потребности от социална услуга „Личен асистент”, „Помощ в дома” и пр., но 

все още финансирането е недостатъчно. Обобщеният анализ за двете 

шестмесечия показва, че съпоставени с 2013 г., в която броят им е 44, през 

2014 г. е удвоен – 89 сигнала. Базисни величини за работата в това 

направление са: индивидуален подход и съпричастност към всяка житейска 

съдба; партнирането с всички социални звена за проверка и възможни 

коригиращи действия; работни срещи с РУ „СО” – Пловдив, Дирекция „Бюро 

по труда” – Пловдив, БЧК; изготвяне на предложения, становища, препоръки, 

иницииране на дискусии по обществено значими за направлението казуси, 

както и наши участия в конференции, кръгли маси и пр. 

Профилът на социалния статус на гражданите, подаващи сигнали през 2014 г. 

откроява шест нива: 

 Трайно безработни и отчаяни граждани; 

 Изпаднали в крайна бедност граждани, които се нуждаят от финансова 

подкрепа и съдействие за оцеляване през зимния сезон; 

 Граждани в неравностойно положение (с висока степен на инвалидност, 

самотници в напреднала възраст и пр.), които се нуждаят от ползване на 

социални услуги („Личен асистент”, „Помощ в дома” и пр.); 

 Граждани, нуждаещи се от настаняване в кризисни центрове, защитени 

или наблюдавани жилища, жилища от фонд „Резервен” на Община 

Пловдив и пр.; 

 Граждани, възразяващи срещу определени правила, въведени в реда за 

пребиваването им в старчески домове; 

 Граждани в пенсионна възраст, които търсят съдействие за 

нерегламентирано забавяне на пенсионирането им, в т.ч. за липсата на 

достатъчно навременна и обективна информация, особено за положен труд 

в други европейски държави. 

Преобладаващо е първото ниво граждани, което е показател за все по-слаба 

адаптация към трудовия пазар. В голяма степен тук попадат и напусналите 

домове за сираци младежи, които най-трудно се вписват в обществото, но 

най-често търсят съдействието на институцията (особено за настаняване в 

жилища). 

В немалко случаи се срещат несръчно подготвени заявления, декларации, 

автобиографии, липса на ориентираност за правилно и в срок попълване на 

документи за финансово подпомагане чрез Общинския съвет, енергийни 
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помощи, за безплатни трапезарии и пр. За улеснение на гражданите в сайта на 

институцията публикуваме типични за направлението решени казуси, 

указания и пр. 

Макар и по-рядко през отчетния период на наши съграждани е давана 

препоръка да внесат молба до Президента на Република България за данъчна 

амнистия или опрощаване на непосилни за тях дългове. 

 

4. Здравеопазване 

7 на брой са подадените в това направление сигнали за 2014 г. срещу 8 броя за 

2013 г. 

Няма неприключени преписки, а за една, която е трикратно активирана липсва 

обективна достоверност във фактологията. 

Тенденцията за повторяемост през отчетния период касае предимно 

изписаните психично болни от Центъра за психично здраве. Липсва 

достатъчна информираност за реинтеграцията им в обществото. В единични 

случаи те изразяват натрапчиво внушение за взаимно несвързани  

обстоятелства, а институцията се счита като транслатор на недоволства срещу 

различни субекти. 

На второ място се групират еднотипни жалби на родители за нередности в 

пропускателния режим в детски ясли през периодите нa респираторни 

заболявания. На директорите писмено е обърнато внимание да спазват 

Наредба № 3 за здравните изисквания особено през есенно-зимния сезон. 

В единичен случай (който обаче е общовалиден за немалко граждани) на 

оплакване на гражданин се описва безпомощността на инвалид без близки, 

обитаващ жилище на висок етаж, без асансьор и невъзможност за спазване на 

датата за освидетелстване в ТЕЛК поради отказ от тяхна страна да го посетят 

на място. 

Чрез потърсено съдействие от наша страна от експерт „Социални дейности” в 

районното кметство гражданинът е свален и заведен в точния час от 

служители на кметството и върнат обратно в жилището. 

Този пример е показателен за наложителната необходимост от законодателна 

промяна за работата на ТЕЛК. Моделът следва да придобие не само здравни, 

но и социални и морални измерители, особено за хора в напреднала възраст и 

трайна инвалидност. 



7 
 

 

5. Образование 

Сигналите в това направление са 19 броя спрямо 17 броя сигнали през 2013 г. 

Тематичният диапазон е твърде широк, но неприключени преписки няма. 

Изготвените становища и препоръки от страна на институцията в максимална 

степен са уважени във всички образователни звена. Наш представител активно 

участва в организираните в това направление мероприятия (от РИО, Дирекция 

„Образование” към Община Пловдив, специфични теми по европейски 

проекти и пр.) 

Преобладават сигналите за класиране в детските градини и за приема в първи 

клас в няколко училища. За да няма разочаровани родители е препоръчително 

да се уеднакви подходът в класирането и се кандидатства по електронен път. 

Големият наплив в определен брой образователни звена може да бъде 

индикация за конкретни допълнителни разчети и инвестиционни намерения за 

разширяване на материалната им база. В направлението има един нерешен 

казус, касаещ желанието на родителите да прехвърлят детето си от далечна за 

тях детска градина в друга, която е в близост до дома им. 

Недоволствата и конфликтите сред родителите могат да се избегнат (какъвто е 

случаят за промяна на таксите в детските градини с Решение № 1 на 

Общински съвет – Пловдив от 23.01.2014 г.), чрез превантивно 

популяризиране в медиите и партниране с настоятелствата, с експертите от 

районните кметства и пр. Необходимо е родителите да бъдат убеждавани за 

новата възможност местата на дългосрочно отсъстващите деца да се заемат от 

резервите, а така също и за изключенията в приема на хронично болни деца, 

близнаци, деца от многодетни семейства и пр. 

Макар и единични в направлението има и сигнали за субективен подход от 

страна на директори на детски градини извън точковата система. След 

препоръчителни от институцията проверки се постига равнопоставеност и 

удовлетворителна за родителите резултатност. 

Увеличен е броят на сигналите от родители през 2014 г. в сравнение с 2013 г. 

срещу събиране на средства за охрана. Те не могат да бъдат решени в тяхна 

полза, тъй като Правилникът за приложение на Закона за народната просвета 

позволява събирането на средства чрез настоятелствата. 

С по-умело и по-гъвкаво менажиране на делегираните бюджети тази 

проблематика (предизвикваща конфликти) може да бъде избегната. 
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Профилът на изготвените през отчетния период становища на институцията 

очертава законните права и интереси на всички участващи в образователния 

процес. Препоръчани са както оптимални решения за хармонизирането им, 

така и алтернативни решения за качеството на управлението им. 

Извън моралните и алтруистични рамки, обграждащи децата, отглеждани в 

специализирани домове и съобразявайки се с техните законни права сме 

депозирали в Община Пловдив предложение за изготвяне на регистър, от 

който да е видно как е реализиран икономическият смисъл на издръжката им в 

образователния процес. По отношение на придобита професия или 

специалност и нейната приложимост в реалните пазарни измерения 

субсидията, обезпечавана от данъчната държавна политика, привилегията при 

настаняване в общински жилища, позитивната обществена и институционална 

подкрепа и пр. са максимално реализирани, но не е ясно дали се 

материализира себестойността на придобития образователен продукт. 

 

6. Транспорт и безопасност на движението 

В направление „Транспорт и безопасност на движението” сигналите са 19, 

което е идентично със сигналите през 2013 г. (18 бр.). В тях се поставят 

различни нерешени въпроси като: нередовен градски транспорт с липса на 

коли преди 6 часа и след 22 часа; неправилно паркиране в зелени площи и по 

тротоарите; проблеми с паркирането на гражданите, живеещи в центъра и 

конфликта им със „Синя зона”; искания за поставяне на неравности на пътя 

(„легнал полицай”) за ограничаване на скоростта на движение на 

автомобилите, а от там и намаляване на произшествията по улиците и 

кръстовищата.  

Необходимо е да се отбележи, че във връзка със затрудненото битово 

обслужване на граждани с адресна регистрация в Стария град и за облекчаване 

на някои особени нужди за достъп в тази част на града, изготвихме 

предложение до Кмета на Община Пловдив за допълнение в съответната 

заповед, изготвена през 2012 г., касаеща цитирания достъп. Актуализираната 

през 2014 г. заповед в голяма степен удовлетворява гражданите, живеещи в 

тази част на града.  

Поради затруднението, което срещат пешеходците при пресичането на 

кръстовището на бул. „Руски” и ул. „Драган Цанков” предложихме няколко 

варианта за решаване на този проблем. От Община Пловдив срещнахме 

разбиране и бяха очертани пешеходни пътеки, които в някаква степен създават 
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по-голяма сигурност и спокойствие при пресичане на пешеходците през това 

кръстовище.  

Така нар. „Синя зона” в много голяма степен регулира безразборното спиране 

и паркиране в работно време в централната част на града, но на практика 

проблемът с паркирането (с изключение на кварталите) стои изключително 

тежко особено за гражданите, чиито жилищни сгради се намират на големите 

улици и булеварди, на които по принцип е забранено не само паркирането, но 

дори и спирането. В града не само по големите улици, а често и по по-малките 

през голяма част от деня има автомобилен трафик. Това показва, че 

капацитета на съществуващата инфраструктура в гр. Пловдив е недостатъчен. 

Въпросът с трафика стои особено тежко, когато в града се извършва ремонт 

или реконструкция на някоя от централните улици. 

  

7. Екологични проблеми 

Подадените сигнали в направлението са 20 за 2014 г. срещу 15 за 2013 г. 

Естетизирането и облагородяването на нови градски пространства дава по-

големи възможности на гражданите да спортуват и оползотворяват 

свободното си време – например в парк „Лаута”; очаква се след окончателното 

обновяване на градската градина „Цар Симеон”, тя да стане привлекателно 

място за пловдивчани. Увеличен е броят на велоалеите и е подобрено 

поддържането им.   

Същевременно има случаи, в които въпреки нееднократните ни настоявания 

много малко е направено, за да се промени видът на изоставени от години 

квартални пространства, градинки, паркинги. 

Сигналите на граждани в по-голямата си част се отнасят до премахване на 

стари и опасни дървета, за което своевременно сме информирали 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; след наша препоръка са 

поставени съоръжения в детски площадки на територията на две районни 

кметства. Неоснователен се оказа сигнал в район „Централен” за изграждането 

на площадка за разходка на кучета, като балансирането между разнопосочни 

интереси в тези случаи се оказва доста сложно. 
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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.  

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. 

 

8. Обществен ред и сигурност  

Отчетният период в това направление се характеризира със запазващия се 

брой на сигналите в сравнение с миналата година 13 за 2014 г. и 12 за 2013 г. 

Все още не са решени въпросите с шума, произвеждан от нощните заведения и 

шумът като цяло, който съществува на територията на общината (шум от 

бързо движещи се автомобили, от работещи двигатели на автобуси, от 

производствена дейност, от граждани в жилищните сгради и пр). 

Практиката показва, че при отработването на сигнали за шум, идващ от 

движението на автомобили по улиците и друг уличен шум 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) и районните управления на МВР. Кореспонденция, 

която дълго време не стига до положителен резултат за решаване на 

поставените проблеми. 

Пример за добра практика и последователност в работата на институцията в 

това направление може да се даде с решения проблем на гражданин, който се 

жалваше, че в частни имоти в  землището на кв. „Прослав” пастири от гр. 

Стамболийски пасат стадата си. Работата по този сигнал продължи повече от 

два месеца, през които се провеждаха срещи, водеха се телефонни разговори и 

кореспонденция  с ОД на МВР-Пловдив, РУП Стамболийски и Второ районно 

управление „Полиция” – Пловдив. 

 

9. Топлофикация; Енергоснабдяване 



11 
 

Постъпилите сигнали са по-малко на брой спрямо сигналите за  предходната 

2013 г. (25 за 2013 г. срещу 20 за 2014 г.). Намалението на броя на сигналите 

се дължи на няколко причини – задържане на цената на тока, подобреното 

взаимодействие с електроразпределителното дружество, координирането на 

политики с неправителствените организации и сдружения. След 

многобройните сигнали за същия период на предходната година,  ЕВН 

България въведе и оповести система, чрез която гражданите да бъдат 

известявани за евентуално прекъсване. Отменената такса за повторно 

включване в размер на 19 лева обаче все още е предмет на съдебно обжалване 

от страна на дружеството. 

В началото на 2014 г. в резултат на тревожен сигнал от голям търговски обект 

с над 200 по-малки търговски обекта в него, част от екипа на Обществения 

посредник посети обекта на място, проучи проблема и наличната 

документация, след което се проведе среща на ръководството на сдружението 

със специалисти на ЕВН България Електроразпределение в търсене на 

функционален вариант на решение. Изготвеното становище беше 

предоставено и на двете страни за търсене на по-оптимален вариант за 

нататъшно решение на проблема. 

Показателен за неосъществена докрай комуникация е случаят на гражданка с 

прекъснато електрозахранване повече от три месеца. След нашата намеса на 

два пъти й бяха предлагани варианти за разсрочено плащане, но тъй като те не 

я устройваха, този случай отправихме за съдебно разрешаване, съвместно със 

Сдружението за правна помощ на потребителите. 

Със Сдружението за правна помощ на потребителите установихме добри 

контакти и провеждаме периодично срещи, на които се разискват актуални 

казуси и се получава нужната информация. Участвахме и в проведената 

съвместно с Пловдивски университет кръгла маса по проблемите на 

потребителите през м. юни 2014 г. 

По отношение на Топлофикация се задържа тенденцията на оплакванията за 

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

парно отопление. Проблемът беше широко отразен и в медиите, но тъй като в 

случая става въпрос за колизия между текстове на Закона за потребителите 

(изменен през м. юли 2014 г.) и Закона за енергетиката и наредбите към него, 

то би следвало да се реши по законодателен ред.  

Сигналите относно установените и предадени на съдия-изпълнител стари 

вземания на Топлофикация също се запазват като тенденция и представляват 
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сериозен проблем за гражданите, но тъй като това е извън нашата 

компетентност, можем да съдействаме само за разсрочване.  

Продължава традиционно в началото на отоплителния сезон да се провеждат 

срещи с домоуправителите на етажна собственост в града, на които присъства 

и наш представител, за да се запознаят с новости в диапазона на предлаганите 

услуги от страна на ЕВН България – ремонт на инсталации от екипи на 

дружеството, топлинно обследване на сгради и др. 

През м. март бе проведена регионална среща на местните обществени 

посредници от Южна България с представители на ЕВН България, на която се 

представиха нови по-високи стандарти на обслужване в клиентския център и 

новия фронт-офис в МОЛ Пловдив. 

В резултат на последователната ни политика и добра координация и 

взаимодействие с електроразпределителното дружеството, значително се 

намали броя на постъпващите сигнали. Строгото спазване на стандартите, 

редицата нововъведения в практиката по обслужване на населението, 

разширяване диапазона на предлаганите услуги и подобряването на 

информационната среда допринася за формирането на по-голяма 

удовлетвореност у гражданите. 

 

10. ВиК 

Намален е броят на сигналите в това направление през 2014 г. 10 срещу 12 

броя в сравнение с 2013 г. 

Преобладават решените в полза на гражданите сигнали; запазва се и 

тенденцията гражданите да сключват договори за разсрочено плащане на 

дължими суми. 

В част от сигналите се съдържат недостоверни твърдения за отчетността на 

водомерите, но при проверка на място се констатира неотложна потребност от 

подмяна поради амортизация или изтекъл срок на годност.  Казусите в този 

тип преписки се считат за нерешени. Неприключени преписки в това 

направление няма; отправена е препоръка, за да не се губят 

предупредителните съобщения от ВиК да се оставят над пощенските кутии 

или да се предават на домоуправителите – особено в многоетажните жилищни 

блокове.  
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11. Мобилни оператори 

Генерирани и неплатени договорни задължения са предмет на оплакване от 

страна на гражданите във връзка с мобилните оператори – 14 бр. сигнали 

срещу 25 бр. за 2013 г. Действително, операторите, съгласно своите общи 

условия, при предсрочно прекратяване на договори начисляват големи 

неустойки до края на договорния период. Тези клаузи са неравноправни по 

смисъла на Закона за защита за потребителите, което мотивира Комисията за 

защита на потребителите през м. юли 2014 г. да предяви колективен иск и да 

поиска от съда обявяването на тези клаузи от общите им условия за нищожни; 

решение обаче все още няма.  

В по-голямата част – 10 бр. сигнали се касае именно за такива случаи и 

гражданите ще следва да изчакат съдебното решение, тъй като нищожността е 

първоначална, т.е. съществува още от възникване на договорното задължение 

и в тези случаи те няма да бъдат принудени да платят. В случая на възрастна 

92-годишна гражданка от Дома за стари хора в Пловдив, операторът сам прие, 

че би могло да прекрати договора, без да претендира неустойка, тъй като 

гражданката е била заблудена предвид възрастта си. 

Наскоро друг от операторите се съгласи да прекрати договора с възрастен 

гражданин, в случай че отправи едномесечно предизвестие и заплати само 

генерираните до момента задължения, което е сигнал за промяна в политиката 

им. 

Във всички подобни случаи съветваме гражданите да бъдат внимателни и да 

се запознават с клаузите на предлаганите им договори, преди да ги подпишат, 

както и когато им се предлага като „подарък” телефон за символична цена, 

който впоследствие се оказва обвързан с голям тарифен план и месечни такси. 

Следва да отбележим оплакванията, свързани с колекторските фирми, на 

които операторите прехвърлят несъбраните вземания – в тези случаи невинаги 

цесията, чрез която се прехвърля вземането, се съобщава на длъжника в 

писмен вид. Преобладават телефонните обаждания и поканите за плащане (в 

някои случаи по доста стресиращ начин, дори с посещения на място). Този 

проблем е отбелязан и в доклада за състоянието на потребителските услуги, 

внесен от националния Омбудсман в 43-то народно събрание, като се предлага 

създаването на единен регистър на тези фирми, контрол върху дейността им и 

др. В тези случаи даваме напътствия на гражданите, посетили приемната, 

съобразно предоставените ни възможности. 
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В случая с мобилните оператори поради огромния брой клиенти и съответно 

големия обществен интерес, промените се осъществяват по-бавно. Предвид 

значителния обществен натиск, формирането на известна конкуренция и не на 

последно място – политиката в защита на интересите на потребителите 

(съобразени с европейските директиви в тази област) допринасят за по-

ефективното обслужване на гражданите.  

 

12. Административно-техническо обслужване 

Подадените през 2014 г. сигнали са 44 срещу 48 за 2013 г. Открояват се 

сигналите, касаещи местните данъци и такси, събирани по реда на Наредбата, 

одобрена от Общинския съвет – такса смет, данък МПС.  

Извършените промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от 

01.01.2014 г. облекчиха процедурата, като дадоха възможност на гражданите 

да декларират определени обстоятелства, вместо от тях да се изискват 

различни удостоверения, което беше формално основание, създаващо 

сериозни  затруднения за тях.  

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 (което стана след анализ и предложение на 

работната група на Община Пловдив). 

Има подадени сигнали относно спорове във връзка с адресна регистрация на 

граждани и техни близки, провеждане на търг за разполагане на стационарен 

преместваем обект, в който случай самият гражданин не е спазил срока за 

представяне на проект, което е причина за удължаване на сроковете, 

снабдяване с документи за закупено ателие и паркирането на личния 

автомобил на гражданина, както и други. Във всички тези случаи сме 

съдействали на гражданите за получаване на нужната информация и решаване 

на проблемите им. 

Констатираме обаче, че поради недостатъчни усилия от страна на 

администрацията и информираност на гражданите се създава известно 

напрежение, изразяващо се във формален подход, даване на непълна и точна 

информация и пр. Подобен е случаят, в който се иска вписване на бащино име 

на дете, родено в чужбина. В приемната на институцията на гражданина се 
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дадоха подробни указания за възможността исканата промяна да се реализира 

чрез съда. 

 

13. Регистрация на търговски обекти  

Сигналите в направлението са единични (7 за 2013 г. срещу 6 за 2014 г.), което 

означава, че отдаването и администрирането на търговските обекти се 

извършва при спазване на наредбите на общината. 

Постъпил е сигнал за регистрация на търговски обект, но тъй като целият 

терен е отдаден на концесия, на гражданина е препоръчано, че следва да 

осъществи контакт с концесионера.  

Извършена е проверка на пазар в район „Северен” по сигнал, че се продават 

некачествени храни и са дадени предписания от служители на Агенцията по 

безопасност на храните. 

 

14. Сметоизвозване и чистота на улиците 

Постъпилите в направлението 4 сигнала срещу 2 за 2013 г. са приключени в 

полза на гражданите; неприключени преписки няма. Тенденцията на 

успеваемост при решаването им се дължи на добър мениджмънт от ОП 

„Чистота”, в т.ч. успешна инвестиционна политика и оперативна комуникация 

както с гражданите като ползватели на услугата, така и с институцията. 

Изготвеното от нас предложение за алгоритъм за събиране, съхранение, 

извозване и предаване на опасните отпадъци от бита е взето под внимание с 

двукратно определяне през 2014 г. на шест пункта на територията на 6-те 

кметства, в т.ч. и съпътстващ график. Повод да се доразвият и прераснат в 

предложение етапите на този процес е оплакването на група граждани за 

липса на определени депа на територията на гр. Пловдив за изхвърляне на 

лекарства с изтекъл срок на годност. Предложението на институцията, в 

солидарност с усилията на Община Пловдив за създаване на по-добра градска 

среда, вече е устойчив модел, касаещ опасните отпадъци от бита на 

населението. На 15.06.2014 г. в публикация във вестник „Труд” е посочен гр. 

Шумен като последовател на пловдивската инициатива. 

 

15. Достъп до информация 
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Сигналите подадени в направлението са 2 за 2014 г. срещу 4 за 2013 г. 

Изготвено е от наша страна запитване относно политики на Общината в 

областта на екологията и е осъществен контакт с общинската администрация 

за получаване на нужната информация. Добра практика в това отношение е 

ритмичното поддържане на сайта на институцията чрез публикуване на 

актуална информация, решени казуси и пр. 

 

16. Други (трудово-правни, лични и пр., в т.ч. проява на 

некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане 

достойнството, правата и свободите на гражданите) 

Броят на тези сигнали се запазва относително висок – 64 за 2014 г. срещу 58 за 

2013 г. и проблематиката е разнообразна, касаеща банкови заеми, граждански 

спорове между съсобственици на имоти, лични отношения между съпрузи, 

родители-деца, съдебни процедури и др. Във всички тези случаи гражданите 

са получавали нужната им информация и насочване към конкретни 

институции. В някои случаи сигнали за нелоялни търговски практики сме 

изпращали на Комисията за защита на потребителите. Гражданите получават 

нужната информация и насочване, но в редица случаи се касае за липса на 

основни правни, икономически или други познания. Предлагали сме в 

оперативен порядък към районните кметства да се организират периодично 

лектории, клубове и пр., тъй като от фактологията в подаваните в 

направлението сигнали е видно, че голяма част от гражданите нямат основни 

икономически, трудово-правни и др. познания. Това им пречи да се 

ориентират и по-бързо да решат проблемите си (а това ги изнервя и те са 

готови да обвиняват всички институции за несгодите си). 

 

17. Приключени случаи, поради липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник) 

В това направление сигналите запазват броя си – 44 през 2014 г., колкото са и 

през 2013 г. Тематиката в повечето сигнали касае правомощия на други 

общини, оспорване на влезли в сила съдебни решения, действия на съдебни 

изпълнители. 

В тези случаи не се завеждат преписки поради липса на правомощия, за което 

гражданите са уведомявани. 
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ІІІ. РЕЗЮМЕ 

Осигурявайки пълна прозрачност за дейността си институцията се вписва 

стабилно в деловия порядък на гражданите. Те от своя страна предпочитат 

лични срещи и изслушване в приемната, а писмените сигнали подават по 

пощата и все повече по електронен път. 

Общият брой на подадените сигнали за 2014 г. е 442 срещу 421 през 2013 г. 

Екипът работи с оптимален режим и сигналите се обработват в кратки срокове 

– от 3 до 7 дни, като гражданите са информирани за етапите на предприетите 

действия, изготвени становища и пр. Регулярно се осъществява контрол по 

приключването на преписките, което способства за ритмично подреждане на 

информационните масиви по всяко направление.  

Настоящото резюме откроява акценти и тенденции по направление, 

съобразно с количествената рекапитулация на сигналите, отразена в 

Приложение 2. В него на първо място са сигналите, касаещи социалната 

политика – 89 за 2014 г. срещу 44 през 2013 г., т.е. двойно увеличени. Те са 

отражение на социално-икономическите условия в национален мащаб (все 

още висок процент трайно безработни, изпаднали в крайна бедност граждани, 

с необслужени банкови кредити, ипотекирани – респективно отнети жилища, 

трайно инвалидизирани или самотни граждани, нуждаещи се от социални 

услуги „Личен асистент”, „Помощ в дома” и др., напусналите домовете за 

сираци младежи и т.н.). Базисни величини за работата в направлението са: 

индивидуален подход и съпричастност към всяка житейска съдба, 

партнирането с всички социални звена за възможните коригиращи действия, 

изготвяне на предложения, становища и препоръки, участия в конференции, 

дискусии, кръгли маси, работни срещи и пр. (описани са подробно в 

Приложение 4 и Приложение 5). 

Усилията на експертите в социалните звена са максимални, но финансовите 

средства са ограничени, а материалната база на защитените жилища и 

хосписите – недостатъчна. Липсва достоверна обратна информация за 

социализирането на напусналите домовете за сираци младежи, в т.ч. за 

заемане на работни места, настаняване в общински жилища и пр.  

На второ място в рекапитулацията е направление Други (трудово-правни, 

лични, в т.ч. проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, правата и свободите на гражданите и пр.). Броят в 

него за 2014 г. е  64 срещу 58 за 2013 г.; проблематиката е разнообразна, 

касаеща банкови заеми, граждански спорове между съсобственици на имоти, 

лични отношения между съпрузи, родители-деца, съдебни процедури и др. 
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Във всички тези случаи гражданите са консултирани или насочвани към 

конкретни институции, а за нелоялни търговски практики е търсено 

съдействието на Комисията за защита на потребителите.  

На трето място са сигналите през 2014 г. са 50 срещу 31 за 2013 г. в 

направление Устройство на територията, незаконно строителство. Една 

трета от подадените сигнали съдържат искане за проверка на законността на 

извършващо се строителство или вече построен обект. В повечето случаи се 

установява, че не се допуснати нарушения, а е проявен субективизъм от страна 

на гражданите или ненавреме е получено съответното административно 

становище. 

На четвърто място в рекапитулацията се подреждат сигналите от направление 

Административно-техническо обслужване (44 за 2014 г. срещу 48 за 2013 

г.). Част от сигналите касаят местните данъци и такси. Подаването на 

декларация вместо поредицата от документи значително ще намали в бъдеще 

време този тип сигнали. С наше предложение положително се реши проблемът 

с ненавременното събиране на суми за такса смет на наемателите на общински 

жилища и заличаването им в съответните данъчни партиди. С оглед прилагане 

на мерки за подобряване на административните дейности и услуги сме 

изготвили и разпространили анкета сред гражданите в шестте районни 

кметства. Изводите от анализа на обработената информация сме я 

предоставили на всяко районно кметство.  

Запазва се броят на сигналите в следващото направление – Приключени 

сигнали поради липса на правомощия – 44  през 2014 г., колкото са и през 

2013 г. В тези случаи гражданите по тяхно настояване са изслушвани, в голяма 

степен консултирани (особено за гражданите от други общини – „Марица”, 

„Родопи”, „Куклен” и др.), но преписки не се завеждат. 

В направление Екологични проблеми регистрираните сигнали през 2014 г. са 

20 срещу 15 през 2013 г. В част от сигналите недоволствата на гражданите 

касаят облагородяване на все още изоставени междублокови пространства, 

неугледни паркинги пред блокове и пр. Пример в тази посока са 

организираните мероприятия в немалко квартали; институцията подкрепя и 

дори популяризира всяка инициатива за създаване на чиста и естетизирана 

околна среда. 

На седмо място се подреждат сигналите в направление Топлофикация; 

Енергоснабдяване като сигналите за 2014 г. значително са намалели (20 за 

2014 г. срещу 65 за 2013 г.). Това се дължи на задържаната цена на тока, 

подобреният диалог с ЕВН България и координирането на политики с 
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неправителствени организации и сдружения. Запазва се ръстът на 

оплакванията срещу т. нар. сградна инсталация от граждани, които не ползват 

парно отопление. Наложителна е законодателна промяна поради 

съществуващата колизия между текстове в Закона за потребителите (изменен 

през м. юли 2014 г.) и Закона за енергетиката (в т.ч. съпътстващите наредби). 

На следващо място в направление Образование броят на сигналите почти се 

запазва (19 броя за 2014 г. срещу 17 за 2013 г.). Класирането в детските 

градини и допълнителната такса в тях са тема в голяма част от сигналите 

(препоръчали сме по-широка разяснителна кампания и превантивно 

реализиране, както и партниране с настоятелствата, с експертите в районните 

кметства и т.н.). Увеличен е броят на сигналите срещу събирането на средства 

за охрана (тази предизвикваща конфликти проблематика може да се избегне с 

по-умело менажиране на делегираните бюджети). Изготвените от нас 

становища и препоръки до образователните звена са изпълнявани в 

максимална степен; характерно за направлението е активно участие на наш 

представител в значими за обществеността тематични по направлението 

мероприятия (Приложение 4; Приложение 5). 

Препокрива се броят на сигналите в направление Транспорт и безопасност 

на движението през 2014 г. – 19 в сравнение с тези през 2013 г. – 18. 

Гражданите се оплакват от нередовен градски транспорт, особено преди 6 и 

след 22 часа, паркиране върху тротоари и зелени площи, липсата на 

пешеходни пътеки в близост до кръстовища, затруднено транспортно 

обслужване на живеещите в Стария град граждани и пр. Голяма част от 

изготвените от институцията препоръки към общинската администрация са 

изпълнени (след наше предложение е актуализирана и Наредбата от 2012 г. за 

достъпа на автомобили до Стария град). 

В направление Етажна собственост са постъпили 17 сигнала срещу 11 за 2013 

г. Анализирането им показва недостатъчно познаване от страна на гражданите 

на Закона за етажната собственост; прояви на нелоялно поведение от 

домоуправителите, в т.ч. неправомерно разходване на събирани в етажната 

собственост финансови средства. Институцията извършва разясняване както в 

приемната, така и чрез листовки с най-важните указания от Закона за етажната 

собственост. В по-редки случаи гражданите директно търсят съдействие от 

районните администрации (особено при несъгласия за извършвани от съседи 

ремонти).  

Натрупани неплатени задължения са предмет на оплакване от страна на 

гражданите срещу мобилните оператори. За 2014 г. в направлението са 
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подадени 14 сигнала срещу 25 за 2013 г. Диалогът с тях е труден поради 

големия брой клиенти, а в резултат на подвеждаща комуникация с по-

възрастните граждани, те подписват договори в чиито общи условия са 

предвидени големи неустойки при прекратяването им. Но заведеното от 

Комисията за защита на потребителите дело за анулиране на тези клаузи все 

още няма резултат. На второ място в това направление са оплакванията, 

касаещи предлагания от мобилните оператори като „подарък” телефонен 

апарат на символична цена, който впоследствие се оказва обвързан с високо 

тарифен план и големи месечни такси. 

В направление Обществен ред и сигурност сигналите запазват броя си – 13 за 

2014 г. срещу 12 за 2013 г. Основен дял в сигналите заемат оплакванията 

срещу шум (от производствена дейност; от заведения; от работещи на място 

автобуси и пр.). За тези сигнали институцията партнира успешно с 

Пловдивски общински инспекторат, с районните управления на МВР и т.н.  

В направление ВиК, в което сигналите са 10 срещу 12 през 2013 г. 

преобладават сигналите, решени в полза на гражданите. Подобрен е диалогът 

на експертно ниво с „ВиК” ЕООД; отправена е препоръка (за да не се губят) 

предупредителните съобщения от „ВиК” ЕООД да се оставят над пощенските 

кутии или да се предават на домоуправителите – особено в многоетажните 

жилищни блокове.  

Запазва се броят на сигналите в направление Здравеопазване: 7 за 2014 г. 

срещу 8 за 2013 г. В голяма група сигнали родители се оплакват от нередности 

в пропускателния режим през есенно-зимния период в детските градини и 

ясли; препоръчано е на съответните звена да спазват Наредба 3. Обследването 

на подаваните в приемната на институцията сигнали от пациенти, изписани от 

Центъра за психично здраве показва необходимост от обратна информация за 

реинтеграцията им в обществото, както и разширяване на материалната база 

на центъра. Анализът на фактологията в сигналите срещу ТЕЛК показва 

наложителна законодателна промяна, касаеща не само здравето на 

гражданите, а и съпътстващите морални и социални измерители, както и 

излишните процедури за преосвидетелстване на хората в напреднала възраст, 

с трайна инвалидност и пр.  

В направление Регистрация на търговски обекти сигналите са единични, 

което е показател, че администрирането на търговските обекти се извършва 

при спазване на съответните общински наредби.  

Постъпилите в направление Сметоизвозване и чистота са 4 за 2014 г. срещу 

2 за 2013 г. С ОП „Чистота” се реализира оперативна комуникация както с 
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институцията, така и с гражданите. Възприет е предложеният от институцията 

алгоритъм за събиране, съхранение, извозване и предаване на опасните 

отпадъци от бита (повод за изготвяне на цитираното предложение е 

оплакването на група граждани за липса на определени депа на територията на 

Пловдив за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност). На 

територията на шестте кметства двукратно през 2014 г. са определени шест 

пункта със съпътстващ график. 

В направление Достъп до информация подадените сигнали са 2 за 2014 г. 

срещу 4 за 2013 г. Те касаят запитвания на граждани за политиките на 

общината в областта на екологията, а от наша страна им е оказано съдействие.  

В заключение 

Работейки по различните направления в сайта на институцията сме 

публикували значителен брой решени казуси. В Приложение 4 е поместен 

обзор на по-значителните предложения, становища и препоръки, които в 

значителна степен са коректив и са възприети от съответните 

административни органи. Реализирали сме участия през 2014 г. в 

конференции, дискусии, кръгли маси, работни срещи и пр. по актуални за 

гражданското общество проблеми. Описанието им е в Приложение 5. 

Изготвената и изпълнена програма за  работата на институцията през 2014 г. 

рамкира оптимална и устойчива целесъобразност на работния процес през 

отчетния период. 
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Приложение 1 

Разпределение на сигналите за 2014 г. на гражданите по направления 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани сигнали   
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 

14 2 31 3 50 

2. Етажна собственост 1 1 13 2 17 

3. Социална политика 24 0 64 1 89 

4. Здравеопазване 1 0 6 0 7 

5. Образование 10 0 9 0 19 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

5 0 14 0 19 

7. Екологични проблеми 7 0 13 0 20 

8. Обществен ред и сигурност 3 0 9 1 13 

9. Топлофикация; 

Енергоснабдяване 

6 0 13 1 20 

10. ВиК 1 0 9 0 10 

11. Телекомуникации; Мобилни 

оператори 

4 0 10 0 14 

12. Административно-техническо 

обслужване 

9 0 35 0 44 

13. Регистрация на търговски 

обекти 

1 0 5 0 6 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

1 0 2 1 4 

15. Достъп до информация 1 0 1 0 2 

16. Други (трудово-правни, лични, 
проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

12 0 52 0 64 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 
Правилника за организацията и 

дейността на Обществения 

посредник) 

1 0 43 0 44 

Всичко:  101 3 329 9 442 

Общо:  442 
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Приложение 2 

 

 

Рекапитулация – количествена 

 

 

1.  Социална политика  89 броя 

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

некомпетентност, недобросъвестност, мудност, незачитане 

достойнството, правата и свободите на гражданите и пр.) 

64 броя  

3.  Устройство на територията, незаконно строителство  50 броя  

4.  Административно-техническо обслужване  44 броя 

5.  Приключени случаи, поради липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

44 броя 

6.  Екологични проблеми  20 броя 

7.  Топлофикация; Енергоснабдяване  20 броя 

8.  Образование 19 броя 

9.  Транспорт и безопасност на движението 19 броя 

10.  Етажна собственост  17 броя 

11.  Телекомуникации; мобилни оператори  14 броя 

12.  Обществен ред и сигурност 13 броя 

13.  ВиК 10 броя 

14.  Здравеопазване 7 броя 

15.  Регистрация на търговски обекти 6 броя 

16.  Сметоизвозване и чистота на улиците 4 броя 

17.  Достъп до информация 2 броя 
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Приложение 2-1 

 

 

20; 5%
64; 14%

44; 10%

89; 20%
44; 10%

50; 11%

14; 3%

19; 4%

19; 4%

20; 5%
13; 3%

10; 2%
17; 4% 7; 2%

6; 
1%

2; 0%

4; 1%

Топлофикация; Енергоснабдяване Други (трудово-правни, лични и пр.)

Административно-техническо обслужване Социална политика

Приключени сигнали, поради липса на правомощия Устройство на територията; незаконно строителство

Телекомуникации; мобилни оператори Транспорт и безопасност на движението

Образование Екологични проблеми

Обществен ред и сигурност ВиК

Етажна собственост Здравеопазване

Регистрация на търговски обекти Достъп до информация

Сметоизвозване и чистота по улиците
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Приложение 3-1 

 

 

Съпоставимост на сигналите по направления между отчетния период        

от 2014 г. и отчетния период от 2013 г. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Устройство на територията; строителство, в т.ч.

незаконно

Етажна собственост

Социална политика

Здравеопазване

Образование

Транспорт и безопасност на движението

Екологични проблеми

Обществен ред и сигурност

Топлофикация; Енергоснабдяване

ВиК

Телекомуникации; Мобилни оператори

Административно-техническо обслужване

Регистрация на търговски обекти

Сметоизвозване и чистота на улиците

Достъп до информация

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

некомпетентност и пр.)

Приключени случаи, поради липса на правомощия

2013

2014
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Приложение 4 

Рекапитулация на изготвените от институцията през 2014 г.  

предложения, становища и препоръки 

с цел подобряване на административните действия и предприети във 

връзка с тях мерки 

 

№ Адресат Относно Предложения 

взети/невзети под 

внимание 

 1 2 3 

1. 1. Община Пловдив Предложение относно необходимост от 

ремонт на материалната база на Дома за стари 

хора „Св. Василий Велики”, ул. „Коматевско 

шосе” 28, гр. Пловдив 

Взето е под внимание за 

финансовата 2015 г.  

2.  Община Пловдив Предложение за създаване на информационен 

продукт и регистър за етапите на 

социализиране в обществото на непълнолетни 

и пълнолетни лица, отрасли в домове за 

сираци на територията на Община Пловдив 

В процес на реализация 

през 2015 г. 

3.  Район „Източен” Предложение относно избягване на 

затруднението на незрящите граждани от Дома 

на слепите, гр. Пловдив по придвижването им 

и ползване на социална трапезария през 

зимния сезон чрез доставка на храната „на 

място” 

Прието със съдействието 

на  кмета на район 

„Източен” 

4.  Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Становище във връзка със сигнали на 

граждани, чиито трудов стаж в частна фирма 

(необходим за пенсионирането им) не може да 

се докаже 

Проблемът касае 

нормативна промяна 

5.  Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Становище в подкрепа усилията на дирекция 

„Социална политика” към Община Пловдив за 

възстановяване на социалните услуги, касаещи 

гражданите в неравностойно положение  

Мотивите на 

институцията са приети 

като основателни и се 

очаква финансиране за 

2015 г. по европейски 

проекти  

6.  Дирекция „Социално 

подпомагане” -

Пловдив 

Предложение за настаняване на група 

граждани, изпаднали в безизходица в 

Кризисен център и „Защитено жилище” 

Предложението е прието 

7.  Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите  – Пловдив;  

Община Пловдив 

Становище във връзка с публикация във 

вестник „Марица” за необходимост от 

проверка, касаеща сигнали за обгазяване в 

района около Централна гара в гр. Пловдив 

Предложението е взето 

предвид и е извършена 

проверка 

8.              Община Пловдив Предложение за обособяване на бригада за 

озеленяване и поддръжка в Старинен Пловдив 

В процес на реализиране 

през 2015 г. 
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 1 2 3 

9.  Община Пловдив Становище във връзка с изявление на Общото 

събрание на Дружеството на писателите – 

Пловдив относно къща „Ламартин” 

В процес на реализиране 

на съответна 

административна 

процедура през 2015 г.  

10.  Председател на  

Националното 

сдружение на 

местните обществени 

посредници на 

Република България 

Становище във връзка с предложение на 

Националното сдружение на местните 

обществени посредници на Република 

България за законодателни промени, касаещи 

пряката работа на общ. посредници 

В процес на обсъждане 

през 2015 г. 

11.  Община Пловдив Предложение за вземане на мерки (при 

специфични случаи), касаещи достъпа на 

автомобили в Стария град  

Предложението е прието 

12.  6-те районни 

кметства към 

Община Пловдив 

Предложения, изготвени след обобщаване на 

анкета с оглед оптимизиране на стратегията 

на управление и подобряване на 

административните услуги в общинските 

администрации 

Предложенията са приети  

13.  Община Пловдив Предложение за възстановяване осветлението 

на автобусна спирка на бул. „Руски” пред 

МОЛ „Марково тепе” 

Предложението е прието 

и реализирано 

14.  „ЕВН България  

Електроснабдяване” 

ЕАД 

Становище относно необходимост за 

допълнително ел. захранване на Търговски 

административен център „Гранд” на ул. „Кап. 

Райчо” 56 

В процес на изпълнение 

през 2015 г. 

15.  Район „Южен” Становище за необходимост от решаване на 

казус, касаещ неосветен паркинг до блок 234 

Предложението не е 

прието поради липса на 

средства  

16.  Район „Централен” Препоръка за подобряване състоянието на ул. 

"Шейново"  

Предстои вземане на 

решение през 2015 г. 

17.  6-те районни 

кметства към 

Община Пловдив 

Препоръка за поставяне на стикери на всички 

законни гаражи в район „Централен”, „Южен” 

и „Източен” 

Предприети са мерки 

18.  Община Пловдив;  

ОП „Организация и 

контрол на 

транспорта” 

Предложение за прилагане на мерки, 

позволяващи гражданите, които живеят на ул. 

„Ибър” да паркират личните си превозни 

средства 

Предложението е прието; 

издадени са 

преференциални 

пропуски и са обособени 

29 паркоместа 

19.  Община Пловдив Предложение  за поставяне  на допълнителни 

съоръжения за деца в градината на Гроздовия 

пазар  

Предложението е прието 

20.  Район „Централен” Предложение за естетизиране пред магазините 

и градината на ул. „Младежка” 22-28 

Предложението е прието.  
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Приложение 5 

Рекапитулация на участията в инициирани през 2014 г. мероприятия, 

касаещи защита на законните права и интереси на гражданите 

 

№ Наименование Период 

 1 2 

1.  Участие в телевизионно предаване по покана на телевизия ДСТВ 

за резултатите от работата на институцията през второто 

шестмесечие на 2013 г. 

Януари 2014 г. 

2.  Участие и съдоклад в научна конференция, организирана от 

Министерството на труда и социалната политика на тема 

„Етнически толерантен работодател – трансфер на добри 

практики за равно третиране” 

Януари 2014 г. 

3.  Изнесена приемна в „Дом на слепите” с оглед подобряване на 

битовите условия в дома и прилежащите към него терени 

Март 2014 г. 

4.  Изнесена приемна в „Дом за стари хора” с оглед подобряване на 

здравното им обслужване (в т.ч. стоматологично) 

Март 2014 г. 

5.  Участие в представяне на инвестиционен проект „Икономическа 

зона „Тракия”” 

Март 2014 г. 

6.  Участие в кръгла маса на тема „Зелената система на Пловдив – 

състояния и перспективи”, организирана от Община Пловдив, 

Сдружение на ландшафтните архитекти в Пловдив, ОП „Паркове 

и градини” 

Април 2014 г. 

7.  Участие в тържествена научна сесия под патронажа на 

Председателя на Народното събрание, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски” и Великотърновски университет по 

случай „135 години български парламентаризъм” 

Април 2014 г. 

8.  Участие в обществено обсъждане на проект за пречиствателна 

станция за отпадни води на град Пловдив 

Април 2014 г. 

9.  Участия в клуб „Експерти за развитие на регион Пловдив” и 

обсъждане на теми за нов кампус на Аграрен университет – 

Пловдив, станции за биогаз и др. 

Април 2014 г. 

Октомври 2014 г. 

10.  Провеждане в залата на Общински съвет – Пловдив на урок с 

„Майсторски клас”, включващ директорите на всички пловдивски 

училища на тема „Партньорство за качествено образование” (по 

покана на Дирекция „Образование” на Община Пловдив и ОУ 

„Райна Княгиня”) 

Май 2014 г. 

11.  Участие в научна конференция, организирана от ПУ „Паисий 

Хилендарски” на тема „Антисемитизъм и отражението му сред 

просветните среди и интелигенцията на българското гражданско 

общество” 

Май 2014 г. 
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12.  Участие и съдоклад в конференция на Педагогическия факултет 

на ПУ „Паисий Хилендарски” на тема „Иновативни методи на 

работа” в начален, основен и среден курс на образование 

Май 2014 г. 

13.  Изискана информация от социалните звена на територията на 

Община Пловдив за оптимизиране на възможностите за социална 

адаптация на младежите, напускащи домовете за сираци 

Май 2014 г. 

14.  Участие и съдоклад в конференция, организирана от 

Европейската асоциация на училищните директори на тема 

„Училището на XXI век” 

Май 2014 г. 

15.  Участие в работна среща в ПУ „Паисий Хилендарски” по 

европейски проект „Религиозна търпимост сред различните 

общности” 

Май 2014 г. 

16.  Участие в работна среща с началника на Областен отдел на „КД-

ДАИ” (Държавна автомобилна инспекция) относно възможността 

за регламентиране на местата за спиране на автобуси при 

организирани екскурзии 

Май 2014 г. 

 

17.  Провеждане на открити уроци за запознаване на ученици и 

студенти за граждански права и интереси, както и защитата им 

чрез правомощията на Обществения посредник в Национална 

търговска гимназия и Европейски колеж по икономика и у-е 

Юни 2014 г. 

18.  Участие в кръгла маса, организирана от Министерството на труда 

и социалната политика по проблемите на гражданите в 

неравностойно положение и интегрирането им на пазара на труда 

Юни 2014 г. 

19.  Участие в законодателните етапи на публична отчетност на 6-те 

райони кметства по европейски проект за предоставяне на 

социални услуги в помощ на хора с увреждания 

Юни 2014 г. 

20.  Участие в кръгла маса, организирана от Икономическия факултет 

на ПУ „Паисий Хилендарски” и катедра Количествени методи в 

икономиката на тема „Безработицата и отношението на 

работодателските организации на пазара на труда по отношение 

на висококвалифицираните кадри” 

Юни 2014 г. 

21.  Участие в кръгла маса, организирана от ПУ „Паисий 

Хилендарски” и Сдружение за правна помощ на потребителите на 

тема „Защита на потребителите” 

Юни 2014 г. 

22.  Доклад на тема институцията „Местен обществен посредник и 

правомощията й” (на английски език) в Колежа по икономика и 

управление – Пловдив 

Юни 2014 г. 

23.  Изготвяне и разпространяване сред гражданите (чрез районните 

кметства) на анкета за административните услуги, резултатите от 

обобщаването и анализа на която са предоставени на районните 

кметства; чрез нея са формулирани предложения от страна на 

институцията за подобряване на административните услуги 
 

Юли 2014 г. 
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24.  Работна среща с ръководствата на „Защитено жилище” и „Център 

за временно настаняване” с оглед синхронизиране на 

последващите действия след изтичане на срока за ползване от 

страна на социално слаби граждани 

Юли 2014 г. 

25.  Участие в работна среща в ОП „Организация и контрол на 

транспорта” във връзка със сигнали, касаещи градския транспорт 

в Пловдив 

Август 2014 г. 

 

26.  Участие в работна среща със зам.-кмета на Община Пловдив по 

„Обществен ред и транспорт” във връзка с проблемен достъп на 

превозни средства, обслужващи битово граждани с адресна 

регистрация в Стария град 

Юни 2014 г.; 

Септември 2014 г. 

 

27.  Участие в научен семинар на тема „Индивидуалната 

конституционна жалба – средство за защита на основни човешки 

права”, организиран от Висш адвокатски съвет с участието на  

конституционни съдии от ФР Германия, България, Босна и 

Херцеговина, Румъния 

Септември 2014 г. 

28.  Участие в провеждането на „Ден на мобилността” с дискутиране 

на добри практики във взаимоотношенията между 

работодателските и синдикалните организации, организирана от 

Българската стопанска камара (регион Пловдив) и синдикат 

„Подкрепа” – Пловдив  

Октомври 2014 г. 

29.  Участие в обсъждане на книгата „Семейните отношения в 

променящия се свят; правни, социологически и икономически 

измерения” в ПУ „Паисий Хилендарски” 

Октомври 2014 г. 

30.  Участие в семинар по европейски проект на Конфедерацията на 

работодателите в Република България на тема „Мобилността на 

заетите лица – добри практики” 

Октомври 2014 г. 

31.  Участие в провеждане на работна среща с директор „Социална 

политика” в Община Пловдив за обсъждане обхвата за социални 

услуги граждани в неравностойно положение 

Ноември 2014 г. 

32.  Участие в работна среща с Главния инженер на район „Южен” 

относно сигнал на голяма група граждани за проблеми с уличното 

осветление, осветяващо паркинг и статута на спортна площадка 

Ноември 2014 г. 

 

33.  Работна среща с представители на Агенция за социално 

подпомагане, дирекция „Социална политика”, социални дейности 

от районните кметства, отдел „Закрила на детето” на тема „Често 

повтарящи се казуси, решения и алтернативи” 

Декември 2014 г. 

34.  Участие и доклад в научна конференция, организирана от 

Институт за държавата и правото – София на тема 

„Законодателен процес, правна социализация и правно съзнание” 

по случай „140 години Българска академия на науките” 

Декември 2014 г. 

35.  Участие в конференция, организирана от Институт на държавата 

и правото – София на тема „Областният управител – правомощия 

и перспективи” 

Декември 2014 г. 

 

 


