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1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани 

от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 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 

16 5 7 0 28 

2. Етажна собственост 1 1 3 0 5 

3. Социална политика 14 0 6 0 20 

4. Здравеопазване 1 0 3 0 4 

5. Образование 11 0 1 0 12 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

1 3 9 1 14 

7. Екологични проблеми 1 1 1 0 3 

8. Обществен ред и сигурност 4 0 0 0 4 

9. Топлофикация; 

Енергоснабдяване 

2 2 8 0 12 

10. ВиК 8 0 5 0 13 

11. Телекомуникации;  

Мобилни оператори 

4 1 3 1 9 

12. Административно-техническо 

обслужване 

8 1 7 1 17 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

1 0 0 0 1 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

2 0 0 0 2 

15. Достъп до информация 0 0 2 0 2 

16. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

 

4 

 

1 

 

24 

 

0 

 

29 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Общ. посредник) 

 

1 

 

0 

 

9 

 

0 

 

10 

Всичко:  79 15 88 3 185 

Общо:  185 
 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

29 

2.  Устройство на територията; незаконно строителство 28 

3.  Социална политика  20 

4.  Административно-техническо обслужване 17 

5.  Транспорт и безопасност на движението 14 

6.  ВиК 13 

7.  Образование  12 

8.  Топлофикация; Електроснабдяване и Електроразпределение 12 

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

организацията и дейността на Обществения посредник) 
10 

10.  Телекомуникации; мобилни оператори 9 

11.  Етажна собственост 5 

12.  Здравеопазване 4 

13.  Обществен ред и сигурност 4 

14.  Екологични проблеми  3 

15.  Сметоизвозване и чистота на улиците 2 

16.  Достъп до информация 2 

17.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 1 
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3. Анализ, изводи и препоръки по тематичните направления /графа 2 на т. 1/ 

 

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

За първото шестмесечие на тази година постъпилите сигнали (жалби) в това 

направление са се увеличили с около 15% в сравнение със същия период на 

миналата година. Численият брой на този тип сигнали е на второ място от 

направленията, по които работи институцията. 

По-големият брой от сигналите с изложените в тях проблеми бяха поставени от 

гражданите лично в приемната на Обществения посредник. Тъй като казусите, 

които се поставят са големи, сложни и многопластови, ние се стремим наш 

представител да посети на място адресите, визирани в жалбите. Също така за 

пълното изясняване на случаите се налага да се извършва справка и проверка в 

съответната районна администрация, където се разговаря със специалистите, а 

често се търси и съдействието на районните кметове. Поради тази причина 

отработването на тези сигнали отнема голям човешки и времеви ресурс. Има и 

такива сигнали, които засягат голяма група граждани, а поставените въпроси са 

повече от 15. В случая се касае за сигнал, в който се описват множество проблеми в 

кв. „Тодор Каблешков“ в район „Северен“. В подобен аспект трябва де се спомене 

и сигналът на група граждани, които са наематели в подлеза на „Чифте баня“. 

Въпросите, които те поставят са за лошата чистота, неосветеност, изпочупени и 

опасни витрини, наводняване в подлеза. Също така гражданите изразиха мнение, че 

поради изброените проблеми гражданството на Пловдив е започнало да избягва 

преминаването през този подлез. Имайки предвид местонахождение, важността на 

подлеза и предстоящите мероприятия, свързани с Пловдив като Европейска 

столица на културата през 2019 г., е необходимо Община Пловдив да разработи 

цялостна концепция за ремонтиране и обновяване на подлезите на територията на 

целия град.      

Много граждани потърсиха съдействие от институцията на Обществения 

посредник, за да се ускорят и прецизират проверки по строителства, някои, от 

които се оказваха незаконни, а други опасни за живота и здравето на тези, които 

преминават в близост. Има и такива, които се жалват срещу строежи с напълно 

редовни строителни книжа и документи. 

Често граждани посещаваха приемната в търсене на консултация за различни техни 

казуси в областта на строителството и с въпроси и неясноти по текстове от Закона 

за устройство на територията. 

Трябва да се отбележи, че приемната се посещава и от граждани, които поставят 

въпроси, свързани с други общини, които обаче не са в териториалния обсег на 

Обществения посредник. 
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В направлението постъпиха и друг тип сигнали с молба за съдействие за замяна на 

собственост между граждани и Община Пловдив, за преразглеждане на  становища 

и отговори, дадени от общинската администрация. 

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

В този раздел прави впечатление тенденция за намаляване на сигналите в 

последните години. В началото, след приемането на Закона за етажната 

собственост, те бяха изключително много. Това беше, поради факта, че Законът за 

управление на етажната собственост бе нов, а духът му бе, че етажните 

собственици трябва да решават възникналите въпроси в самата етажна 

собственост, а при разногласия въпросите да се решават по съдебен ред. До 

приемането на този закон гражданите бяха свикнали спорните въпроси да ги 

отнасят съм общинската администрация, а решаването на тези спорове да става от 

нея.  

Постъпилите сигнали в този раздел като брой са съотносими със сигналите за 

същия период на 2016 г., като за тази година те са 5 бр. Повечето от сигналите са за 

проблеми с асансьорите в сградите, условията за тяхното ползване и заплащането 

на съответните такси за поддръжка, а два от сигналите са за неуредици в етажната 

собственост. 

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Количественият показател се запазва спрямо същия период на 2016 г. – 20 

постъпили сигнала, а ресорът е на трето място по численост сигнали, по които е 

работено. Както и в минали години преобладаващи са проблеми, свързани с 

настаняване в общински жилища и приюти, като обикновено това е свързано и с 

търсено съдействие от Дирекция „Социално подпомагане” за получаване на 

еднократни помощи – една от другите основни теми в този ресор. В други два от 

сигналите са засегнати казуси с лихвочисла, като в единия случай се касае за срок 

за изплащане на компенсация, а в другия – за върнати пари към компенсационния 

фонд, поради продажба на имот. 

Два от сигналите засягат Дом за стари хора „Св. Василий Велики” в гр. Пловдив. В 

първия случай гражданката е потребител на услугата в дома от много години и 

оплакването е свързано с отношението на персонала и други потребители на 

услугата към нея. Във втория случай гражданин е потърсил съдействие за запазване 

на правото си за постъпване в дома в бъдеще време, тъй като в момента той се 

чувства в добро здравословно състояние и към момента не желае да постъпва. 

Институцията често е търсена за всякакъв вид справки, а в конкретния ресор е 

потърсена информация за кампанията на националния омбудсман  „Великден за 
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всеки” – „Дари празник за баба и дядо”, която се приема много добре от всички 

граждани от третата възраст. 

В други два сигнала е търсено съдействие по проекти, действащи на територията на 

район „Централен” и район „Южен”. В първия гражданка се е оплакала за 

невключването й в проект „По-добър живот”, а във втория потребител на услугата 

предоставена по проект „Аз живея независим живот” е изразила неудовлетвореност 

от резултатите на минали проверки по същия проект, които са извършени по нейни 

сигнали. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

В този ресор са подадени 4 сигнала, което е два пъти по-малко спрямо същото 

шестмесечие на 2016 г., но всеки от тях носи дълбока специфика и чувствителност 

за гражданите. 

Засегнатите теми касаят: информация за лекарства, които вече са извън списъка на 

здравната каса; липса на детски и диетични кухни в някои от големите села на 

Община Родопи; лечение  на гражданин в клиника по физиотерапия и 

рехабилитация при УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД Пловдив; операция в УМБАЛ 

„Пълдин” на тазобедрена става и информация. Последният сигнал засяга действия 

на Финансовото министерство, което според гражданина преди 7 години е 

прехвърлил 7 000 000 /седем милиона/ лева от Здравната каса към Фискалния 

резерв. 

 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Проблемите в този ресор са преобладаващо остри и за тяхното разрешаване винаги 

се търси пряко съдействие от всички засегнати компетентни институции, а 

посещението на място в учебното заведение е задължителен подход от 

Обществения посредник при търсене на нужните отговори. 

Сигналите, макар и не много на брой - само12, са индивидуални и не могат да 

бъдат обобщени, освен по признака на загрижени родители за децата си. 

ДГ „Буратино” беше в центъра на родителско недоволство в три от сигналите, 

което беше отразено от местни и национални медии. Камък на раздора се оказа 

планирана смяна на преподаватели през новата учебната 2017/2018 година, която е 

наложена във връзка с въвеждането на метода „Монтесори”. Родителите, чиито 

деца през есента ще бъдат последна година, категорично отказаха да приемат тази 

смяна, считайки, че това ще се отрази негативно на децата им. Те изтъкнаха 

изключителната връзка, която е създадена между преподавателките и децата, както 

и високия професионализъм проявен през всичките години от служителките на 

заведението. В тази връзка бяха проведени спешни разговори с ръководителите на 
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всички компетентни институции, както и с Директора на ДГ „Буратино”. Бяха 

проведени две срещи в широк формат на територията на детската градина, на която 

присъстваха родители, преподаватели, ръководители и омбудсмана на Община 

Пловдив. Бързите и адекватни действия на кмета на гр. Пловдив инж. Иван Тотев, 

ресорния заместник-кмет, началника на отдел „Образование” при Община Пловдив 

и директора на ДГ „Буратино” доведоха до това исканията на разтревожените 

родители от двете групи да бъдат удовлетворени напълно. Проблемите, обаче 

останаха в „двора” на г-жа Добрева, която ще трябва да решава как да завърти 

кадрите си, така че през есента да може да стартира успешно първата група от деца, 

обучаващи се по метода „Монтесори”. 

Изключително емоционален е случаят на майка на дете с диагноза ДЦП, която 

търсеше начин дъщеря й да прекъсне учебната година, като от следващата тя да 

бъде записана отново в 5-ти клас. В тази връзка беше проведен личен разговор с 

директора на училището, в който бяха изяснени възможните полезни ходове. 

В друга детска градина в район „Западен” възникна остър конфликт, в който 

родители, смятаха, че срещу детето им се води безпрецедентна кампания от страна 

на персонала на градината, както и от страна на други родители. Според тях детето 

им е било обект на спекулации и обиди като се е вменявало на родителите му, че то 

не се вписва в нормите на ред и възпитание в заведението и отделно от това е 

тормозело останалите деца. След подаването на сигнала беше проведен разговор в 

приемната на Обществения посредник с директора и заместник-директора на 

детската градина, както и с преподавателя на групата, за изясняване на фактите по 

случая. По-късно бе организирана и среща в широк формат в сградата на 

Комплекса за социални услуги за деца и семейства към Община Пловдив. На нея 

присъстваха директорът на комплекса и негови служители, представител на Детска 

педагогическа стая, началник отдел „Образование” при район „Западен”, 

представители на отдел „Образование” при Община Пловдив, директорът и 

служители на детската градина, голяма част от родителите на децата в градината, 

Общественият посредник и родителите на засегнатото дете. Срещата премина 

много емоционално и в непрекъснати взаимни нападки, но крайният резултат е 

взетото решение за преместване на детето в друга детска градина, което напълно 

удовлетвори противопоставящите се страни. По инициатива на Обществения 

посредник на другия ден беше проведена среща-разговор с директора на детската 

градина, в която ще бъде преместено детето. На нея бе обсъден създалия се 

конфликт и нашето желание да проследим развитието на случая. 

В друг от случаите майка на дете в 6-ти клас потърси причините, поради които не й 

се предоставя изготвена карта от Комисия за оценка на индивидуални потребности, 

въз основа, на която с детето й не се работи с оценка „Обща подкрепа”. След 

получаване на картата родителите потърсиха подкрепа от институцията и за 

преместване на детето в друго училище. 
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Останалите проблеми, за които е била търсена институцията са за: конфликт между 

учител и директор на училище, в следствие, на което се е стигнало до уволнение на 

учителя; жалващ се от уволнението си служител на ОДК – Пловдив; съдействие за 

прием на дете в училище за новата учебна година, чиито родители специално са си 

закупили апартамент в непосредстване близост до самото училище, но поради по-

късно направена адресна регистрация не могат да съберат необходимия брой точки 

за прием в училището. 

 

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

В този раздел има едно увеличение с около 50% на подадените сигнали през тази 

година в сравнение с 2016 г. Броят на подадените сигнали е относително висок, 

като това го нарежда на пето място по брой на подадените сигнали по раздели. 

Въпреки, че сигналите, които касаят направлението се характеризират с голямо 

разнообразие, все пак трябва да се обособи една група от сигнали, в които се 

третират неясноти за гражданите при издаването и ползването на картите за 

градския транспорт в Пловдив. 

Други въпроси, които вълнуват гражданите тук са: липса на заслони на 

автобусните спирки и занемарено пространство около тях, проблеми в „Синя зона“ 

и липса на места за паркиране. 

Продължава практиката отговорите, които дава администрацията по поставени от 

гражданите и институцията въпроси, да са формални и неудовлетворяващи. 

Трябва да се отбележи, че въпреки все повечето автобуси, които навлизат в 

градския транспорт от клас „Евро 5“ и „Евро 6” в Пловдив липсва концепция за 

въвеждане на екологичен електро транспорт и извън уличен такъв, който да не 

замърсява въздуха и да намали трафика по основните улици и булеварди. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Сравнявайки двата шестмесечни периода на тази и миналата година, сигналите в 

това направление не бележат динамика, както и не третират големи, общоградски 

проблеми. Те са за окастряне на дървета, неправомерно отсечено дърво, молба за 

съдействие за поставяне на пейки и облагородяване на определено градско 

пространство.  Въпреки относително малкия брой постъпили сигнали и тяхната не 

голяма обществена значимост, считаме, че направлението е изключително важно, 

защото то засяга жителите на целия град в различни аспекти, като най-важни от тях 

са озеленяването на града, което далеч не покрива нужните параметри и неговата 

запрашеност с фини прахови частици, които са причина за множества тежки 

заболявания. Много точно се знаят източниците (големият трафик на автомибили, 
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отопляването с печки през зимата) на фини прахови частици, но мерките, които се 

вземат са крайно недостатъчни. 

 

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

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

период на миналата и тази година, като броя на сигналите е сравнително нисък. 

Доминиращите сигнали за направлението са за шум от заведения с удължено 

работно време, които със своето функциониране и логистика пречат на гражданите 

да могат да почиват пълноценно през нощта. Тези сигнали засягат големи групи 

граждани. Институцията на Обществения посредник се ангажира със задълбочени 

проверки по поставените въпроси, като провежда срещи както с жалбоподателите, 

така и със собствениците на заведения, полиция и съответната общинска 

администрация. При тези срещи се търси разрешаване на конфликтите в границите 

на Закона за устройство на територията и общинската наредба, уреждаща режима 

на удълженото работно време.  При поставянето на тези въпроси гражданите имат 

усещането, че отговорността се размива и че има едно „прехвърляна на топката“ 

между полиция и общинската администрация. 

Трябва да се отбележи, че въпросът с шума (от коли, заведения, строителни и 

ремонтни дейности, улични гонки с мотори и коли, дрифтене по кръстовищата с 

кръгови движения и др.) стои много остро в Пловдив.  В тази връзка Община 

Пловдив е необходимо да разработи цялостна концепция за справяне с тези 

проблеми, като особено внимание трябва да се обърне на нощния шум. 

 

По т. 9 от Табл. 1 Топлофикация; Електроснабдяване и Електроразпределение 

 Топлофикация 

Постъпилите сигнали в това направление са двойно по-малко от постъпилите 

сигнали през същия период на миналата година. Тъй като тематиката на тези 

сигнали продължава да е същата, както в сравняван предишен период, то ние не 

считаме, че е настъпила качествена промяна във взаимоотношенията между 

топлофикационното дружество и гражданите, въпреки намаляването на сигналите в 

направлението. Споровете на топлофикация с гражданите е най-вече за неплатени 

суми към дружеството. Болшинството от подадените сигналите е за това, че 

граждани са получили изпълнителни листове за плащане на топлинна енергия, 

която считат, че не са потребили, веднъж поради факта, че неправилно е измерена 

потребената енергия (развален измервателен уред) или за това, че гражданите са 

отсъствали от страната и други подобни. 

 Електроснабдяване и Електроразпределение 
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В раздела са постъпили само 2 сигнала, свързани с работата на Електроснабдяване 

и Електроразпределение, което е драстичен спад спрямо минали периоди. 

Надяваме се резултатът да е свързан с подобрение на предоставената услуга от 

естествения монополист. 

В първия сигнал се търси съдействие за среща с представители на ЕВН, с който да 

се договори възстановяване на ел. захранването на апартамент, въпреки, че има 

издаден изпълнителен лист за неплатени сметки. Във втория сигнал се възразява за 

надчетена консумация на ел. енергия на обект в с. Златитрап. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

В отчетния период сигналите по това направление са два пъти повече в сравнение 

със сигналите през първото шестмесечие на 2016 г. Също така те продължават да 

бъдат разнообразни и силно индивидуални за всеки отделен случай. Характерни 

сигнали за направлението са: несъгласие и оспорване за заплащане на вода по отчет 

на общия водомер; несъгласие за начислена сума вода за един месец (в единия 

случай се касае за отчет в апартамент на консумирана вода на стойност 500 лева, а 

в друг случай се оспорва отчет на общия водомер на вход за консумирана вода от 

2985 куб.м.). В този раздел постъпиха и други два интересни сигнали, които бяха с 

молба за съдействие за ремонтиране на компроментирани каналните отклонения 

към жилищни сгради, граничащи с булеварди, които се реконструират и по които 

се прокарват нови водопроводи и канализационни тръби. Ние считаме, че Община 

Пловдив е трябвало да предвиди тези казуси и да ги обезпечи проектно, договорно 

и финансово.  

 

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

Постъпилите сигнали в този ресор са 9 броя, но те са показателни за повечето от 

проблемите, с които се сблъскват гражданите при взаимоотношенията си с 

мобилните оператори. Налагащият се извод е, че при посещение в офис на мобилен 

оператор всеки гражданин трябва да бъде добре информиран с всички недостатъци 

на избрания от него тарифен план, както и всички последствия, които носят иначе 

лъскавите и примамливи съвременни мобилни апарати и таблети. 

В един от най-показателните случаи гражданката е била на ниска месечна 

абонаментна такса, която не е включвала използването на GPRS данни. Тя 

прехвърля сим-картата си от стария мобилен апарат на новия подарен апарат 

(смартфон), но на следващия месец получава сметка в размер на 74 лева. 

Обяснението на оператора е, че на съвременните мобилни устройства са 

инсталирани приложения, които теглят GPRS данни и независимо, че в абонамента 

няма заложено ползване на интернет, това се получава автоматично. Преди 

прехвърлянето на сим-картата в новото устройство гражданката е трябвало да се 
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обади на оператор и да забрани ползването на GPRS данни или забраната да се 

осъществи от опциите на новия апарат. Мобилният оператор категорично отказва 

възстановяване на сумата за несъзнателното ползване на мобилни данни. 

В други 2 случая граждани, които твърдят, че са подведени с информация, желаят 

да се откажат от закупен таблет и договор за ползване на интернет.  

Постъпили са и два сигнала, в които гражданите считат, че са били подведени при 

сключването на нови договори, когато се е търсело по-изгоден месечен тарифен 

план, но фактически резултатът е по-високи месечни сметки. 

Отново има случай на смс-и с добавена стойност начислени към месечните сметки, 

като абонатът твърди, че такива не е изпращал. 

 

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

Два пъти повече сигнали в сравнение със същия период на миналата година са 

регистрирани в този ресор – 17 броя, което определя на направлението 4-то място 

по количествена рекапитулация. Водещи са различни казуси, касаещи наложените 

върху недвижимите имоти данък сгради и такса смет, най-вече свързани с техния 

размер и отмяна. Останалите сигнали касаят съдействие за прием при заместник-

кмет на Община Пловдив; некачествена услуга предоставяна от Народна 

библиотека „Иван Вазов”; автомобил собственост на инвалид, който би трябвало да 

бъде освободен от данък; отказ за достъп до информация в район „Южен”; 

проблеми в издаването на нова лична карта; възмущение от заложената банкова 

комисионна от 3 лева за превод на задължение от 1 /една/ стотинка към НАП; 

съдействия за издаване на удостоверение за липса на задължения и удостоверение 

за съдимост; включително и оплакване от нормативните уредби в Р България и 

консултации по въпроси свързани с НАП и служба „Кадастър”. 

 

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

През отчетния период има постъпил само един сигнал по това направление. 

Принципно в този ресор постъпват малко на брой сигнали и жалби. Това показва, 

че Община Пловдив води балансирана политика в интерес на гражданите относно 

стопанските обекти, разположени на терени общинска собственост. В този смисъл 

общината правилно е определила зоните за търговия, които са разположени така, 

че освен да обслужват гражданите  и същевременно да не пречат на естествената 

ходова линия на пътникопотока. 

 

По т. 14 от Табл. 1 Сметоизвозване и чистота на улиците 
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В направлението има съществено намаляване на сигналите в сравнение със същия 

период на миналата година. Най често гражданите тук поставят въпроси с 

неподходящото време (нощни часове и рано сутрин) за вдигане на сметта и 

обработването на съдовете за смет. Те твърдят, че тази дейност е много шумна, а 

това пречи на почивката им. Също така гражданите искат да знаят каква категория 

е улицата, на която живеят и какъв е графикът за измиването й.  

 

По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Обичайно малко на брой са сигналите в това направление – 2 броя. В първият 

случай е търсена  справка за методиката на изчисление на такса смет в гр. Пловдив 

във връзка с намерение за закупуване на жилище, а във втория случай е търсена 

информация за сдруженията, съюзите и фондациите с филиали в гр. Пловдив, 

които касаят хора с различен тип увреждания. 

 

По т. 16 от Табл.1 Други  

Повече от два пъти са нараснали сигналите в това направление – 29 броя. Главната 

причина за това увеличение е все по-често търсената консултация от институцията 

на Обществения посредник във връзка с изпълнителни листове и действия на 

частни съдебни изпълнители. Основната препоръка към гражданите е да следят 

акуратно за своите задължения към финансови институции, естествени 

монополисти и фирми, чиито услуги ползват, за да предприемат навременни 

действия преди едно задължение да се превърне в изискуемо 

Трудово-правни казуси и съдействие за завеждане на дела е друга съществена част 

от темите засегнати в този раздел. 

Останалите сигнали са разнообразни по естество – оплакване от организацията на 

изборите при приемане на книжата; отнет лиценз за работа; съдействие за 

получаване на финансова помощ от Община Пловдив за издаване на книга; 

съдействие за разсрочване на банков кредит; непредоставена услуга от доставчик 

на битова газ; подведена гражданка да подпише пълномощно, с което дава 

разпоредителни права на трето лице; намалена трудоспособност, поради НЕЛК; 

неуредени финансови взаимоотношения между съпруг и съпруга при теглена на 

банков кредит и др. 

По молба на инициативен комитет Общественият посредник се включи в акция за 

разпространение на кампания за събиране на 10000 евро за лечението на 17-

годишен ученик, съдействайки и за получаване на време за изказване на 

представител на комитета на сесия на Общински съвет – Пловдив. 

 



13 
 

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

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

Общо сигналите в този раздел са 10 броя и както винаги преобладаващи са за 

съдебни казуси – 5 броя. В други два случая е търсена консултация за 

реституционни претенции, а в останалите случаи се касае за съдействие за 

намиране на работа в общински структури, неетично поведение на адвокат при 

изготвяне на констативен нотариален акт и съдействие за разкриването на кражба. 

 

 

13 юли 2017 г.                                             ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ 

                                                                      В.И.Д. Обществен посредник на  

територията на Община Пловдив  

 


