
1 
 

ОО ББЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ НН   ПП ОО СС РР ЕЕ ДД НН ИИ КК   

НН АА   ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ИИ ЯЯ ТТ АА   НН АА   ОО ББ ЩЩИИ НН АА   ПП ЛЛ ОО ВВ ДД ИИ ВВ   

  

  

  

  

ААННААЛЛИИЗЗ     

  
ННАА   ППООСС ТТ ЪЪППИИЛЛИИ ТТ ЕЕ   ССИИ ГГ ННАА ЛЛИИ   ВВ   ПП РР ИИ ЕЕММННАА ТТ АА   ННАА   ОО ББЩЩЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ ННИИЯЯ   

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

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

  

  

  

  

  

  

  

ИИ ЗЗ ГГ ОО ТТ ВВ ЕЕ НН   НН АА   ОО СС НН ОО ВВ АА НН ИИ ЕЕ   ЧЧ ЛЛ ..   22 55 ,,   АА ЛЛ ..   11   ИИ   АА ЛЛ ..   22     

ОО ТТ   ПП РР АА ВВ ИИ ЛЛ НН ИИ КК АА   ЗЗ АА   ОО РР ГГ АА НН ИИ ЗЗ АА ЦЦ ИИ ЯЯ ТТ АА   ИИ   ДД ЕЕ ЙЙ НН ОО СС ТТ ТТ АА   НН АА     

ОО ББЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ПП ОО СС РР ЕЕ ДД НН ИИ КК   НН АА   ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ИИ ЯЯ ТТ АА   НН АА   ОО ББЩЩИИ НН АА   ПП ЛЛ ОО ВВ ДД ИИ ВВ   

  

  

 

 

 

 

 



2 
 

1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани 

от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. 
 

Всичко 

→ 
Писмени 

изложени собственоръчно 
Устни 

отразени в протокол 
Приклю-

чени  

Неприк-

лючени 

Приклю-

чени  

Неприк-

лючени 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Устройство на територията; 

незаконно строителство 

18 6 9 0 33 

2. Етажна собственост 10 1 6 3 20 

3. Социална политика 16 0 7 1 24 

4. Здравеопазване 2 0 0 0 2 

5. Образование 2 0 0 0 2 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

4 3 0 0 7 

7. Екологични проблеми 2 3 2 0 7 

8. Обществен ред и сигурност 2 8 2 1 13 

9. Електроснабдяване ; 

Топлофикация 

6 0 5 0 11 

10. ВиК 6 0 5 0 11 

11. Телекомуникации;  

Мобилни оператори 

1 3 4 1 9 

12. Административно-техническо 

обслужване 

1 3 1 0 5 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

0 0 0 0 0 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

1 0 0 0 1 

15. Достъп до информация 0 0 1 0 1 

16. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

 

7 

 

3 

 

11 

 

0 

 

21 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Общ. посредник) 

 

1 

 

0 

 

14 

 

0 

 

15 

Всичко:  79 30 67 6 182 

Общо:  182 

 

Забележка: В графа № 4 и № 6 са отразени брой сигнали, по които се работи или се изчакват отговори. 
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2. Количествена рекапитулация и тематично пренареждане по „брой сигнали” 

 

Таблица 2 

  

№ 

Направление брой 

сигнали 

1.  Устройство на територията; незаконно строителство 33 

2.  Социална политика 24 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

21 

4.  Етажна собственост 20 

5.  Приключени случаи, поради липса на правомощия (съгласно Правилника 

за организацията и дейността на Обществения посредник) 

15 

6.  Обществен ред и сигурност 13 

7.  Топлофикация; Електроснабдяване 11 

8.  ВиК 11 

9.  Телекомуникации; мобилни оператори 9 

10.  Транспорт и безопасност на движението 7 

11.  Екологични проблеми 7 

12.  Административно-техническо обслужване 5 

13.  Здравеопазване 2 

14.  Образование  2 

15.  Сметоизвозване и чистота на улиците 1 

16.  Достъп до информация 1 

17.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 0 

 

 

3. Анализ, изводи и препоръки по тематичните направления /графа 2 на табл. 1/ 

 

По т. 1 от Табл. 1 Устройство на територията; незаконно строителство 

В направлението продължават да постъпват множество сигнали и жалби, които са 

от различно естество. Те са с голяма сложност и за решаването им е необходимо 

голям административен опит, време и ресурс. В това направление през второто 

полугодие на 2016 г. в институцията на Обществения посредник са получени най-

много жалби и сигнали в сравнение с другите направления. Броят на получените 

сигнали е с повече от една трета от сигналите за същия период на миналата година. 

Поради голямото разнообразие на сигналите, те трудно могат да бъдат групирани в 

някои големи групи, но все пак могат да се групират в други  характерни по-малки 

групи, които са както следва: забавяне от страна на администрацията на действия и 

отговори по визираните в жалбите проблеми (в това число за опасна и 

самосрутваща се сграда); даване на отговори с неясен и уклончив текст. Това се 
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констатира предимно в район „Южен“. Друга важна група сигнали са подадени от 

сдружение на граждани, живеещи в кв. Прослав, район „Западен“. Те поставят 

множество въпроси, които са с различни нива на компетентност, като се започне от   

районен кмет, РУ служба „Полиция“ и др., мине се през кмет на Община Пловдив и 

се стигне до Министър на транспорта и Министър на регионалното развитие и 

благоустройството.  

В няколко свои сигнала, запитвания и възражения интересен казус поставят 

граждани, живеещи на ул. „Явор“ № 1, 3, 5, 7, които считат, че бидейки етажни 

собственици с право на строеж в жилищната сграда на ул. „Явор“ имат право  да 

управляват прилежащите площи към сградата, където да обособят частни 

паркоместа. Други поставят въпроси и изразяват  недоволства от приети със 

заповед на Кмета градоустройстройствени решения преди 40-50 години. 

Има друга група граждани, които непрекъснато се жалват от действията на 

администрацията. При проверка на тези сигнали се оказва, че въпросните граждани 

нямат основания да бъдат недоволни от работата на общинските служители.  

Друга група граждани поставят въпроси, които са силно индивидуални  и не могат 

да бъдат класифицирани в изброените по-горе групи. 

Стремим се повечето от адресите, визирани с проблеми в това направление да ги 

посетим на място, а така също и да разгледаме техническата документация, 

съхраняваща се в архивите на администрацията.   

Отново трябва да се отбележи, че в това направление продължават да постъпват 

сигнали за факти и обстоятелства, настъпили в други общини. Въпреки, че 

Общественият посредник на Община Пловдив няма териториално действие извън 

територията на град Пловдив, тези граждани са консултирани на място относно 

това как да защитят гражданските си права, а жалбите им се изпращат до 

компетентните органи. 

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

Етажната собственост е друго направление, в което постъпващите сигнали са 

значителни на брой, въпреки че за същия период специално за миналата година те 

не бяха много. Гражданите продължават да имат затруднение при функциониране 

на тяхната етажната собственост в рамките на Закона за управление на етажната 

собственост (ЗУЕС). Те продължават при вътрешни спорове да разчитат на 

районните администрации. Търсят ги както като арбитри за решаване на спорове, 

така и за контрол на събираните и разходваните средства, необходими за 

функциониране на етажната собственост. Ясно е, че общината (районите) не са 

преки участници в управлението и регулирането на етажната собственост, но те 

всячески се стремят да избягат от каквито и да са ангажименти към нея, въпреки 

уредените в ЗУЕС и Закон за устройство на територията (ЗУТ) права и задължения, 

които има администрацията при функционирането на този вид собственост. Това 
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особено важи за контрол на опасни и падащи мазилки в сградата и извън нея, за 

течове от не добре извършени ремонти, течове от покриви и всички неща, които 

влошават проектните параметри и характеристики на сградите. 

Понякога не вземането на отношение от страна на администрацията довежда до 

обилни течове в редица апартаменти, а от там повреда в електрическата инсталация 

или до обгазяване на граждани от повредени и неправилно функциониращи 

комини. 

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Трайно е присъствието на голям брой проблеми свързани със социалната политика. 

Половината от постъпилите сигнали се отнасят до настаняване, пребиваване и 

удължаване на срока за настаняване в общински жилища, център за временно 

настаняване и приюти. В тази насока Община Пловдив трябва да работи за трайно 

разрешаване на този проблем. 

Голям е и броя на жалбите и сигналите, които са свързани с откази за отпускане на 

добавки, целеви и еднократни помощи.  

За периодът има и подадени три сигнала, в които гражданите изразяват 

недоволство и несъгласие за начина на изчисление на трудовия стаж. 

Във всички райони действат проекти, с които лични и социални асистенти и 

домашни помощници са в помощ на много хора. В един от случаите, обаче 

гражданката е крайно недоволна от почти всички аспекти на предложената услуга, 

за което се направи задълбочена и обстойна проверка както от експерти на 

съответния район, така и от Министерството на труда и социалната политика. В 

друг случай недоволството е свързано с невключване в проекта като личен 

асистент. 

Единичен е сигналът на гражданин, който изразява недоволство относно правилата, 

по които работи банкова институция, поради отказа й да се изтегли личен депозит, 

тъй като личните документи на вложителя са изгубени. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

В това направление броя на подадените сигнали е съпоставим за първите 

шестмесечия на 2015 г. и 2016 г. Единият от сигналите е свързан с липсата на 

помещение за опечалените в хирургическите клиники на УМБАЛ „Св. Георги” – 

Пловдив, а другият е за несъгласие с решение  на Медицинската комисия към ТП 

на НОИ – Пловдив.  

 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Драстичен е спадът в проблемите, свързани с образованието. От институцията се 

надяваме това да е свързано с тенденция за намаляващите проблеми в този сектор. 



6 
 

Нововъведеният метод „Монтесори” в детските градини е бил обект на обсъждане 

от страна на гражданка, която смята, че ефекта му е недоказан. 

Молба за финансиране от страна на Община Пловдив или включване в подходяща 

европейска програма за създаването на софтуерно студио, е другият проблем, 

който е повдигнат в това направление. 

 

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

В това направление жалбите и сигналите на гражданите са много индивидуални и 

поставят конкретни случаи. Все пак според наша оценка с най-голяма тежест са 

сигналите, които засягат най-много хора, а това е сигнал за мястото и значението 

на велоалеите, както и тяхната безопасност. Гражданката поставила този въпрос се 

опасява от неуреденото пресичане на пътникопотока по тротоарите и потока от 

велосипедисти по велоалеите.  

Другия важен въпрос, който се поставя е, че хората с увреждания имат много 

големи проблеми при придвижването си в града, въпреки многото ремонтирани и 

реконструирани улици и затруднен достъп до публични сгради. 

Поставените по този начин въпроси считаме за важни и значими, които са и 

основание за отваряне на дискусия за решените и нерешени въпроси в тази сфера. 

В направлението са подавани и други единични сигнали, касаещи неправомерно 

паркиране, оспорване на глоби, наложени с фиш, за някои, от които гражданите 

твърдят, че не са им връчвани (залепвани) по надлежния ред, дори за неизплатено 

обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ при възникнало 

застрахователно събитие след пътно-транспортно произшествие. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

В това направление през годините, както и сега постъпващите сигнали са с едни и 

същи теми. Това са оплаквания за висока запрашеност в частност около 

новострояща се сграда; оплаквания срещу отглеждане на голям брой животни; 

заявления за съдействия за отрязване и окастряне на дървета. Тук можем да 

отбележим куриозно заявление на гражданин, който преди 20-30 години в жк 

„Тракия“ е засял около 30 дръвчета и сега иска да ги отсече за огрев. 

Разбира се не може да не се отчете високата запрашеност на въздуха на гр. Пловдив 

с фини прахови частици. През зимата това е вследствие на отопление с твърдо 

гориво ( въглища и дърва) и газовете изпускани от автомобилите, а през лятото от 

праха по улиците и отново от автомобилите. 

 

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

Постъпилите в това направление сигнали нямат никаква динамика в сравнение със 

същия период на миналата година, но тъй като обикновено те засягат въпроси с 
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голямо обществено значение винаги са били  обект на задълбочени проверки и 

внимание. Тук трябва да обърнем внимание на няколко групи сигнали, които 

засягат много хора, а те са както следва: 

- Затварянето за движение на МПС по ул. „Иван Вазов“ след изгарянето на 

тютюневите складове, намиращи се в карето ул. „Д-р Г. М. Димитров“, ул. „Иван 

Вазов“, ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Капитан Андреев“. Трябва да се отбележи, че 

половин година след събитието Община Пловдив не е решила казуса с 

необходимостта от отваряне за движение на МПС през една от най-важните за 

Пловдив улици „Иван Вазов“. 

- Възникнало напрежение между граждани (в това число и майки с деца)  и други 

граждани, собственици на кучета за възможността им да разхождат и преминават 

през Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив с тях. По този повод гражданите 

започнаха да водят активна кореспонденция с общинската администрация със 

съответните си искания и възражения и съображения. Поради факта, че двете 

противопоставящи се страни бяха непреклони, на 28.11.2016 г в приемната на 

Обществен посредник бе проведена работна среща и направен протокол, в който 

фигурират 6 предложения. Протоколът и сигналите бяха изпратени до 

компетентните институции в Община Пловдив. Ние считаме, че трайното решаване 

на този проблем би бил възможен само след изграждането на площадка за кучета в 

тази част на града или обособяване на такава на подходящо място (в единия край) 

на Цар Симеоновата градина в гр. Пловдив. 

- Други сигнали се отнасят за: кражби от дома; шум от заведения; шум от съседни 

жилища; шум от спортна площадка, която се намира в междублоково 

пространство; сигнал с предположение за неправомерно поставяне на маси за 

открито сервиране и др. 

 

По т. 9 от Табл. 1 Топлофикация; Електроснабдяване 

 

 Топлофикация 

Повечето от сигналите в това направление обикновено са за дължими суми към 

ЕВН Топлофикация, но преминали през съответния осъдителен процес, при който 

сметката на гражданите е натоварена освен с дължимата сума за консумирана 

енергия, а и със съдебни такси, арбитражни такси, адвокатски хонорари, хонорари 

на съдии изпълнители, хонорари на колекторски фирми и др. Лошото е, че 

гражданите не познават този процес и технология и понякога за задължение от 

няколко десетки лева те се оказват длъжници за стотици и хиляди лева, при това 

без те да знаят за делата, които се водят срещу тях, поради факта, че те не 

получават обяви, призовки и съобщения за това. 

Има и друг тип сигнали за надписани според гражданите суми, за недоразумения с 

развалени или сменени отчитащи уреди. 
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 Електроснабдяване 

Задлъжнялостта на гражданите към естествения монополист продължава да е 

основен проблем, визиран в това направление. Анализирайки причините, те могат 

да се коренят, както в ниските средни доходи на хората в активна и пенсионна 

възраст, така и в използването на неподходящи и неикономични отоплителни 

уреди, които могат да са с добър коефициент на ефективност, но с висок разход на 

електроенергия. 

В един от сигналите се изтъква аварийна повреда в електрозахранването като 

причина за повреда на черна техника, а в друг – кабели от електрически стълб 

висящи до земята са били причина да бъде сезиран Обществения посредник. 

Един от постъпилите сигнали доведе до организиране на среща в приемната на 

институцията, на която присъстваха един от изпълнителните членове на ЕВН 

България Електроснабдяване, двама юристи от дружеството и гражданинът, който 

остро постави проблема си  с партидата на магазинно помещение, собственост на 

етажната собственост. След тази среща се изясни една практика на 

електрификационното дружество, която едва ли е известна на гражданите, но е 

заложена в общите условия, с които всички ние сме се съгласили като потребители 

след като ползваме услугите им. Тя е свързана с това, че при възникването на спор 

между наемател и наемодател, дружеството ЕВН Електроснабдяване служебно 

променя собствеността на партидата на тази страна към момента, когато не е имало 

такъв спор. В такива случаи ЕВН отказва да бъде инструмент, с който да се 

решават възникнали неуредици между наематели и наемодатели. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

В този раздел сигналите и жалбите са доста разнообразни. Те се движат от 

прекъснато водоподаване от страна на ВиК дружеството за неплатени сметки (или 

по неясни според гражданите причини), оспорване на показания на водомери, 

разлики за консумирана вода от личните водомери и общия водомер на сградата 

(входа), теч в избени помещения вследствие на скъсан градски водопровод. 

Интересен е случаят на гражданин, който плаща 40 години сметките си към „ВиК” 

ЕООД по банков път, а от банката отказват да му дадат пълна информация за 

консумираната вода, отчети и действащи към момента цени. 

 

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

Сигналите в това направление са постоянно съществуващи въпреки динамиката на 

този сектор. Качеството на предлаганите услуги от всички мобилни и кабелни 

оператори не е обект в сигналите, но се засяга преди всичко качеството на 

обслужване към гражданите. Това включва най-често нелоялно отношение към 

абонатите от служители на операторите, когато се предлага нов договор по телефон 

или в офис, като не се дава достатъчна и дори подвеждаща информация за 

съдържанието на договора и неговите клаузи. Резултатът е сключване на неизгодни 

договори за гражданите, невъзможност за тяхното предсрочно прекратяване и 

включване на допълнителни такси. 



9 
 

Отново има сигнал с оплакване за смс-и с добавена стойност, които не е ясно как са 

попаднали в месечната сметка на абоната. Има и два сигнала, свързани със стари 

задължения, при които длъжниците са подложени на психологически тормоз от 

страна на фирмите – събирачи на дългове. 

 

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

В този раздел жалбите и сигналите са от разнородно естество и не могат да бъдат 

групирани по някакъв признак. За един от сигналите институцията на Обществения 

посредник е съдействала, за да може да се установят фактите около смъртта на 

гражданин, починал вероятно през 1913 г. и издаване на смъртен акт. 

За пореден път се повдигат и административните проблеми на живущите на 

преименувания пл. „Гроздов пазар”, сега пл. „22-ри септември”.  Друг сигнал се 

отнася за съдействие при издаване документи-образци за установяване на трудов 

стаж и доход. Плащане на такса-смет за реституирана сграда, в която никой не 

живее и има загубено дело във ВАС, е дискутирано в друг сигнал. 

Единичен е сигналът от гражданка, която поставя въпрос свързан с организацията и 

технологията на приемното време на ръководството на Община Пловдив. 

 

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

През отчетния период няма постъпили сигнали по това направление. Прави 

впечатление, че през годините в този ресор постъпват малко на брой сигнали и 

жалби, което води до извода, че Община Пловдив и нейните районни 

администрации добре се справят и в срок с  възникващите понякога въпроси и 

проблеми на гражданите, които имат разположени търговски обекти и друга 

търговска инфраструктура на територията на Община Пловдив. Това означава, че 

тази дейност е добре регулирана и добре функционира като административна 

услуга в Община Пловдив. 

 

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

И в това направление обикновено не постъпват много сигнали и жалби, което 

показва, че Община Пловдив е създала добра организация за решаването на 

проблемите от този ресор.  

Бихме искали да отбележим за сигнал, който считаме за важен и с обществено 

значение. Става въпрос за сигнал на гражданин, в който се изнася информация за 

поставяне на съобщения и обяви по заслоните на спирките на масовия градски 

транспорт. Имайки предвид дизайна на тези спирки и наличието на големи и 

красиви стъкла, ограждащи от три стани заслона, всякакво залепване на каквито и 

да е рекламни материали и съобщения контрастира на търсената от проектанта 

визия. В този смисъл Община Пловдив трябва да намери механизъм да запази 

спирките си от подобно „творчество“, което ги превръща в рекламни пана. 
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По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

За разглеждания период в това направление е постъпил само един сигнал, който е 

от гражданка с диагноза „Параноидна-шизофрения” и се интересува за това дали 

има право да гласува на изборите за Президент на Република България. Изводът от 

малкото сигнали, които постъпват в този раздел е, че Законът за достъп на 

обществена информация /ЗДОИ / е работещ и не ощетява гражданите. 

 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и свободите 

на гражданите и пр.) 

Както винаги изключително пъстра е палитрата от проблеми, които се засягат в 

този раздел. Трудно е жалбите и сигналите да бъда групирани по тематичност, но 

за това пък са показателни за разностранните неуредици в нашия бит и живот. 

Два от сигналите засягат трагедията за историческата памет на гр. Пловдив, когато 

един от символите на града – Тютюневите складове се запалиха и изгоряха. В тях 

се търсят причините за пожара и навременните действия на ОУ „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – Пловдив. 

Помощта на Обществения посредник е била потърсена от юридическо лице с 

нестопанска цел, работещо за хора с редки болести за съдействие за удължаване на 

договор за наем на помещение, собственост на Община Пловдив. 

През отчетния период в това направление бяха получени и множество въпроси, 

свързани със символиката и посланието към обществото след реконструкцията на 

Цар Симеоновата градина, включително и за шума, който идва от към известно 

заведение, находящо се на територията на парка. 

Други два сигнала в този раздел засягат работата на частните съдии изпълнители 

(ЧСИ), свързани с непосилните такси, които се начисляват във връзка с 

изискуемите суми и дълг, който син трябва да изплаща заради изпълнителен лист 

срещу неговия починал баща. 

Недоволство като цяло от работата на важните институции в Република България 

като Полиция, Прокуратура и др. се засяга в друг сигнал. 

Като проблем в поредния сигнал е третиран неправомерно удържана сума от 

сметка на гражданин от страна на банка във връзка с изпълнителен лист. 

Във връзка годишния данък за такситата, представител на таксиметровата гилдия в 

града е потърсил съдействието от Обществения посредник, за да получи време за 

изказване на сесия пред Общински съвет – Пловдив. 

Буден гражданин е засякъл нередности в работата на Български Пощи ЕАД, когато 

на тяхната каса се заплащат сметки. 
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Двама гражданина са потърсили защита във връзка с нарушени техни права като 

потребители на услуги. 

Нелоялно поведение на юрист, от когото се е очаквало професионализъм във 

връзка с водено дело във Върховен съд, е тема на друг от получените сигнали. 

Казуси, свързани с Кодекса за социално осигуряване касаят два сигнала. В първият 

от тях гражданин спечелил дело срещу свой работодател, но не може да вземе 

трудовата си книжка и не може да подаде молба за напускане, поради неизвестен 

нов адрес на работодателя си. В другият, дългогодишен служител е притеснен за 

това, че може да бъде уволнен 8 месеца преди да се пенсионира. 

Въпреки постановено съдебно решение все още не са възстановени реституираните 

земи на друг гражданин, който се е обърнал за помощ от институцията. 

Една болезнена тема за много българи се третира в друг от сигналите, а именно 

запитване за това какви са полезните ходове, когато са вложени пари в недостроена 

кооперация, а строителната фирма е фалирала. 

Неуредици, свързани с подялба на имоти се засягат в два от сигналите, свързани с 

делба между роднини и подялба на имущество след бракоразводно дело, а в друг 

сигнал от това направление се засяга по-скоро емоционален проблем, а не толкова 

юридически казус, за нарушения режим на посещения при малолетно дете в 

съответствие с решение на съда. 

 

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

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

Въпреки желанието на екипа на Обществения посредник винаги да съдейства на 

всеки гражданин, който го е потърсил за съвет или помощ, има казуси, в които 

институцията няма  никакви полезни ходове и такива  са  преобладаващите случаи 

за съдействие при съдебни процедури. Подобни са и случаите, в които 

Общественият посредник се търси като способ за намиране работа. 

Друга група сигнали са свързани с недоволства от  висока такса смет на село в 

Пловдивска област, от стила на работа на медиите във връзка с отразяването на 

християнските празници, вредното влияние на интернет върху здравето и съседски 

тормоз. Общественият посредник на Община Пловдив е търсен и за връзка с 

Националния омбудсман по спор свързан със земеделска кооперация. 

 

 

 

23 януари 2017 г.                            ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ 

                                                          В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив 


