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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 2015 г. 
 

Всичко 

→ 
Писмени 

изложени собственоръчно 
Устни 

отразени в протокол 
Приклю-

чени  
към  

31.12.2015 г. 

Неприк-

лючени 
към 

31.12.2015 г. 

Приклю-

чени  
към 

31.12.2015 г. 

Неприк-

лючени 
към 

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Устройство на територията;                        

незаконно строителство 

3 6 16 0 25 

2. Етажна собственост 1 0 1 0 2 

3. Социална политика 3 0 25 0 28 

4. Здравеопазване 0 0 2 1 3 

5. Образование 0 0 31 0 31 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

4 0 13 1 18 

7. Екологични проблеми 1 2 14 0 17 

8. Обществен ред и сигурност 0 0 7 0 7 

9. Електроснабдяване; 

Топлофикация 

3 1 10 0 14 

10. ВиК 4 0 7 2 13 

11. Телекомуникации;     

Мобилни оператори 

5 0 5 1 11 

12. Административно-техническо 

обслужване 

0 1 7 0 8 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

0 1 3 1 5 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

0 0 2 0 2 

15. Достъп до информация 0 0 2 0 2 

16. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност…) 
3 0 28 1 32 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия  

1 0 17 0 18 

Всичко:  28 11 190 7 236 

Общо: 236 
 

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 

Работата по това направление със своя значителен брой сигнали продължава 

да е съществена част от дейността на Обществения посредник на Община 

Пловдив. Прави впечатление, че няма промяна в броя на подаваните сигнали 

в сравнение с изминали отчетни периоди. Сигналите продължават да са с 

голямо разнообразие, като обхващат проблеми в строителството, в т.ч. 

незаконно строителство: забавено администриране; недоволство от 

отговорите на техническите администрации; искания за ремонт на улици и 

тротоари; искане за подобряване на градската среда; поставяне на нови пейки 

и по-добри осветителни тела; поставяне на липсващи улични табели и пр. 

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

За отчетния период сигналите в направлението са силно снижени в сравнение 

с миналата 2014 г. Тук сигналите не са много, но въпреки всичко може да се 

направи изводът, че Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) 

не се познава добре от гражданите, те трудно го привеждат в практическо 

действие и търсят съдействие за неговото тълкуване и прилагане. 

Сигналите, които постъпват засягат отношения между етажни собственици, 

които не са могли да решат спорове и недоразумения възникнали в самата 

етажна собственост. 

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Анализът на масива от сигнали фиксира равнопоставеност в сравнение със 

същото шестмесечие на 2014 г., но е изместена тенденцията на водещите 

мотиви. Независимо от предпоставките и личната значимост за всяка 

житейска съдба, най-многобройна и тревожна е потребността от ползване на 

социалните услуги („Личен асистент”, „Помощ в дома”, „Достоен живот” и 

пр.). 

За разлика от всички други направления диалогът със социалните служители 

от Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив към Агенция за социално 

подпомагане и от Дирекция „Социална политика” при Община Пловдив е 

подновяван за всеки отделен казус, което е стойностен индикатор за 

обгрижването на нуждаещите се пловдивчани.  

На второ място по брой са сигналите за настаняване в общинско жилище, 

макар и от фонд „Резервен”;  на трето място е група сигнали, в които е 

изразено недоволство от забавени процедури по пенсиониране. За тях също е 
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изразявана застъпническа позиция и е постигната резултатност в полза на 

гражданите.  

В някои сигнали частично се изказват съмнения за обективността на 

Комисията по чл. 30, ал. 1 от НУРУЖННОЖП, но проверките, 

резултатността от тях и изготвените от Комисията в отговор аргументирани 

становища показват безпристрастност във формата на класирането. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

През отчетния период оплакванията в направлението запазват тенденцията, 

реализирана през същия период на 2014 г. Търсейки правата си предимно в 

пациентските организации (тъй като болниците са търговски дружества), за 

всеки сигнал са провеждани индивидуални разговори с административните 

ръководства на медицинските звена с оглед пряката им намеса за защита на 

даден пациент; с особено голяма настойчивост са тези с І състав на ТЕЛК 

(трудово-експертната лекарска комисия), която извършва освидетелстването 

на граждани с различни заболявания. 

 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

През второто шестмесечие на 2015 г. се откроява значително нарастване на 

сигналите в направлението в сравнение със същия период на 2014 г. 

Водещата проблематика в сигналите откроява тенденция за проява на 

субективизъм при освобождаване и назначаване на учители в системата на 

просветата, както и недостатъчен насърчителен подход към младите учители. 

В случаите, когато се констатира субективна управленческа недалновидност 

е уведомяван РИО – Пловдив и е изразена препоръка за спазване на 

гражданските и професионални права на учителите от страна на 

институцията на Обществения посредник. 

Очевиден спад е регистриран в оплакванията срещу класиранията в детските 

градини на територията на Община Пловдив за сметка на класирането в 

първи клас (особено на територията на район „Централен” и район 

„Северен”).  

 

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

През отчетния период този тип сигнали са в повече от петдесет процента в 

сравнение със същия период на миналата година. Някои от сигналите са 
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придружени от подписки; много от направените предложения са 

целесъобразни, за да се превърне нашият град в по-добро място за живеене.  

Обобщената проблематика касае недостатъчни места за паркиране; 

възникващи конфликти между пешеходните потоци, велосипедните потоци и 

автомобилните такива; движение на автомобилите с неразрешена скорост; 

неподходящо поставени автобусни спирки и павилиони, които пречат на 

видимостта; неподходящи автобуси и др. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

В това направление също има двойно увеличение на сигналите в сравнение 

със същия период на 2014 г. Някои от сигналите са с голяма обществена 

значимост и са подписани или се поддържат от големи групи граждани. Те 

застъпват определена концепция за развитието на зелената система на 

Пловдив, различаваща се от вижданията на Община Пловдив. 

Не може да не се отбележи и фактът, че постъпват сигнали, които са били 

предшествани от остър конфликт между жалващите се и други граждани, 

които събират и хранят бездомни животни и замърсяват околното 

пространство. 

Немалка група граждани подават сигнали за необходимост от премахване на 

опасни, изсъхнали дървета или клони. 

 

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

Постъпващите сигнали в това направление не бележат динамика в своето 

развитие и на практика представляват константна величина, сравнявайки ги 

със същия период на 2014 г. Проблемите могат да се разделят на две групи. 

Едната група поставя въпроси, свързани с шум от съседи, които слушат 

силна музика в късните часове на нощта. Другата група се оплаква от силна 

музика в заведения и шум по улиците от преминаващи хора и автомобили. 

Анализът на това направление показва, че шумът (от най-разнообразно 

естество) продължава да е фактор, който пречи на гражданите в часовете за 

почивка.  

Важен остава и въпросът за охрана на парковете (в т.ч. на тепетата и по-

малките градинки и залесени пространства). За решаването на тези проблеми 

е създаден бърз и ефективен диалог между нашата институция и 

Пловдивския общински инспекторат. 
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По т. 9 от Табл. 1 Електроснабдяване; Топлофикация 

Регистрираните за второто полугодие сигнали сочат същата тенденция в 

сравнение с този период на предходната година. Това  се дължи преди всичко 

на задържане цената на тока на същите равнища. Подобрен е синхронът с 

електроразпределителното дружество, чиито представители участват в 

двустранни и многостранни срещи. Осъществяваме и координация с 

неправителствени организации и сдружения, оторизирани да осъществяват 

защита на потребителите. Има единични оплаквания срещу необезопасени 

кабели (по мнение на граждани), в които случаи са осъществени незабавни 

проверки по наш сигнал. 

По отношение на топлоенергията продължават оплакванията за 

начисляването на т.нар. сградна инсталация, въпреки че гражданите 

индивидуално не ползват парно отопление, но в сградата като цяло такова 

има. В нови сгради вече се инсталират хоризонтални инсталации, при които 

загубите са много малки, а отчитането на енергията – по-реално.  

Сигналите относно установените и предадени на съдия-изпълнител стари 

вземания на Топлофикация също се запазват като тенденция и представляват 

сериозен проблем, преди всичко с начислените двойно и тройно суми за 

такси. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

Значително е увеличен броят на подадените сигнали в отчетния период в 

сравнение със същия период на 2014 г. Акцент в оплакванията е 

несъгласието с начислени суми за изразходвана вода, които или са непосилни 

за граждани с нисък социален статус или за граждани, които често 

пренебрегват задълженията си за плащане на сметки. На второ място се 

групират несъгласията за необходимостта от смяна на водомерите с изтекъл 

срок на годност. В единични сигнали са налице оплаквания на граждани от 

липса на навременна намеса от страна на ВиК за отстраняване на улични ВиК 

аварии: в тези случаи институцията на Обществения посредник реализира 

оперативен диалог с диспечерските служби на ВиК. 

 

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

Броят на сигналите се задържа на същото ниво. Неплатени задължения във 

връзка с едностранно прекратени договори с мобилните оператори са 

предмет на оплакване в масовия случай. Начислените неустойки до края на 

периода гражданите считат за неоснователни. Многократно, обаче 
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Комисията за защита на потребителите е заявявала, че в тези случаи се касае 

за договорни отношения и намесата по административен ред е недопустима. 

Независимо от това, в единични случаи, в резултат на нашето застъпничество 

сме постигали положително решение. 

 

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

В този сегмент превес имат сигналите относно местните данъци и такси, 

събирани по реда на Наредбата на Общинския съвет. Най-често срещаното 

оплакване е промяна в размера на данъка, респективно таксата, без 

гражданите да са редовно уведомени, което създава напрежение. След 

нашата намеса тези пропуски са коригирани и им се връчва писмен акт. 

Особено се откроява проблема с изплащането на сумите за  лихвоточки на 

гражданите, който предвид дългото отлагане  в годините се е превърнал в 

стресов фактор. Този проблем, обаче не може да бъде решен на местно ниво. 

 

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

Една част от постъпилите сигнали се отнасят до размера на наема, който 

граждани плащат за обекти, разположени върху земя, общинска собственост, 

а друга за удължаване на сроковете на разрешителните. В първата хипотеза 

се касае за цени, определяни по реда на Наредбата на Общинския съвет, 

поради което преписки не са образувани. Във втората е оказано съдействие 

на гражданите. 

 

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

Устойчив в направлението е обемът сигнали за второто шестмесечие на   

2015 г. в сравнение с второто шестмесечие на 2014 г. Положителен принос 

затова има целесъобразността на капиталовите разходи от страна на ОП 

„Чистота”, насочени към технически съоръжения с доказана механична 

мобилност при почистване на уличните настилки. 

 

По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Сравнително малобройни са сигналите в направлението, отнасящи се до 

публично достъпна информация. Независимо от това, на гражданите са 

посочвани източниците, които са им нужни и начините на опериране с тях. 

  



8 
 

 

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. Като проблематика е 

ориентирана предимно към наследствени въпроси, спорове с работодатели 

относно непризнат трудов стаж и трудови възнаграждения, поръчителство по 

банкови заеми, различни видове граждански спорове и  др. Във всички тези 

случаи гражданите са получавали нужната им информация и насочване към 

конкретни институции за разрешаване на проблема. 

 

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 правомощия на други общини, недоволство по 

повод на влезли в сила съдебни решения, предприети действия от страна на 

съдии изпълнители, лични отношения между граждани и  др. В тези случаи 

не се завежда преписка, поради липса на правомощия на Обществения 

посредник. 

 

ІІ. В заключение 

Наложителен е изводът, че през отчетния период успешно е реализирана 

оперативната план-програма за дейността на Обществения посредник и е 

постигната максимална резултатност от диалога с общинската 

администрация, местните държавни подразделения, институции и фирми в 

областта на обществените услуги. 

 

 

11 януари 2016 г.                                       Д-Р ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА 

                                                                     Зам. обществен посредник  

на Община Пловдив 


