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1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани 

от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 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 

9 5 7 4 25 

2. Етажна собственост 7 1 5 2 15 

3. Социална политика 8 1 5 1 15 

4. Здравеопазване 0 0 0 0 0 

5. Образование 8 4 1 0 13 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

6 4 2 2 14 

7. Екологични проблеми 0 2 3 1 6 

8. Обществен ред и сигурност 4 1 3 0 8 

9. Топлофикация; 

Електроснабдяване 

0 1 2 0 3 

10. ВиК 4 0 1 0 5 

11. Телекомуникации;  

Мобилни оператори 

1 1 2 1 5 

12. Административно-техническо 

обслужване 

5 3 6 0 14 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

1 2 1 0 4 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

1 1 1 1 4 

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 

 

4 

 

15 

 

1 

 

24 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Общ. посредник) 

 

2 

 

0 

 

9 

 

0 

 

11 

Всичко:  60 30 65 13 168 

Общо:  168 
 

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 25 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

24 

3.  Етажна собственост 15 

4.  Социална политика 15 

5.  Транспорт и безопасност на движението 14 

6.  Административно-техническо обслужване 14 

7.  Образование  13 

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

организацията и дейността на Обществения посредник) 
11 

9.  Обществен ред и сигурност 8 

10.  Екологични проблеми  6 

11.  ВиК 5 

12.  Телекомуникации; мобилни оператори 5 

13.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 4 

14.  Сметоизвозване и чистота на улиците 4 

15.  Топлофикация; Електроснабдяване и Електроразпределение 3 

16.  Достъп до информация 2 

17.  Здравеопазване 0 
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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 

Както и в предишни години и периоди по това направление продължават да 

постъпват голям брой сигнали и жалби на граждани. За изтеклия период 

постъпилите сигнали са 25 бр, което представлява над 15 % от всички постъпили 

сигнали, по които е работила институцията на Обществения посредник на 

територията на Община Пловдив. Като цяло броя на сигналите за отчетния период 

са с 8 бр. по-малко от сигналите за същия период на миналата година. Въпросите, 

които поставят гражданите по своята същност са изключително разнообразни и 

трудно могат да бъдат групирани, с малки изключения, като сигналите за 

незаконно строителство, които сами по себе си не касаят големи незаконни 

строежи, а малки обекти или съмнения за незаконно строителство. 

Друга открояваща се група сигнали са сигнали срещу действия или бездействия на 

администрацията или несъгласие със становищата на същата по конкретни казуси и 

несъгласие за издадени скици-визи за проектиране на сгради, за които има 

одобрени градоустройства. При проверките по тези случаи се установи, че този тип 

сигнали в голямата си степен не отговарят на истината, а често са плод на 

амбицията на някои граждани за самодоказване пред администрацията. 

В потока от сигнали има и такива, които засягат големи групи граждани, например: 

често наводняващия се подлез между хотел „Марица“ и Международен панаир –

Пловдив и несъгласие на граждани с направената в кв. Прослав пасарелка над ж.п. 

линията София – Пловдив, която считат за нефункционална и дискриминираща. 

В настоящия анализ трябва да се отбележи, че постъпилите писмени и устни 

сигнали са почти по равно и са съответно: писмени – 14 бр. и устни – 11 бр.  

Почти всички от сигналите в този раздел са  проверени на място и по документи в 

районните администрации, от където сме получавали пълно съдействие. 

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

Постъпилите сигнали в направлението не бележат ръст на нарастване в сравнение 

със същия период на миналата година, но представляват доста голям дял от 

постъпващите сигнали в институцията и заемат важно място в нейната работа. 

Постъпилите сигнали са основно за спорове между граждани – членове на етажната 

собственост и управителните органи на същата етажна собственост, а така също и 

за лошата работа на контролните органи, които според гражданите не упражняват 

правата си на безпристрастни контрольори. Основните спорове са за 

непредоставяне на протоколи от проведени общи събрания; несъгласие със 
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събираните суми за поддържане на етажната собственост; спорове кой, как и колко 

да ползва асансьора и какви средства се дължат за това ползване и др. подобни.  

В този раздел постъпи и интересен сигнал от голяма група етажни собственици, 

които живеят в т. нар. „комплекс от затворен тип“. Оказа се, че съществува 

законодателен проблем да се избере, организира и функционира управителен и 

контролен орган на етажната собственост в тези комплекси. Тъй като за 

решаването на този въпрос са наложителни законодателни промени, то казусът бе 

отнесен до Министерството на регионалното развитие и благоустройство. 

При анализа на това направление отново се налага изводът, че проблемите при 

функциониране на етажната собственост възникват, поради непознаването или 

грешно тълкуване на Закона за управление на етажната собственост от гражданите. 

При решаването на тези казуси общината (районите) на практика са ангажирани 

много малко и спорните моменти би трябвало да се решават в съда. 

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Въпреки, че количеството на постъпилите сигнали през второто шестмесечие на 

2017 г. в направлението са намалели, социалната политика винаги е с трайно 

присъствие сред проблемите, повдигани от гражданите. Водещата тема тук е 

настаняването на крайно нуждаещи се в общински жилища и общежития. Дълъг е 

списъкът от чакащи, които се надяват скоро да им дойде редът, за да могат да 

ползват общински апартамент, заплащайки нисък, но съобразен с техните 

възможности наем. Част от тях след това, обаче се сблъскват с лошото състояние 

на имота и инвестицията, която трябва да направят, за да може то да придобие 

нормален вид за обитаване. Фондът на Община Пловдив е недостатъчен, за да 

може да се удовлетвори  нуждата от жилища на нуждаещите се. 

Регионален дом за стари хора е бил обект на няколко сигнала през отчетния 

период, които касаят недоволство от работата на администрацията към ползващите 

социалната услуга и влошени лични взиамоотношения между обитаващите. Домът 

беше посетен няколко пъти от нашия екип, а там получихме пълно съдействие от 

ръководството за разрешаването на поставените проблеми. Тук трябва да се 

отчетат и трудностите, с които се сблъсква персоналът в работата си, обслужвайки 

приблизително 200 човека, достигнали третата си възраст и полаганите големи 

усилия, за да може да се спазва приетия Правилник за вътрешния ред в дома от 

домуващите. 

Гражданите са потърсили институцията и за различни казуси, свързани с 

изчисления на трудовия им стаж и размера на пенсиите им.  Опитите ни чрез  

Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив да се помогне на живееща на 

улицата гражданка, която след заведено и спечелено  дело от нейните съседи е 

изведена от собственото си жилище за срок от три години, не сполучиха, поради 
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категоричното нежелание на потърпевшата да бъде настанена в старчески дом или 

център за временно настаняване. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

В този ресор през визирания период няма регистрирани сигнали, но институцията 

се въздържа да анализира каква е причината за това, тъй като обикновено на 

Обществения посредник не се разчита за съдействие за разрешаване на проблеми в 

здравеопазването. 

 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Подадените от гражданите сигнали в това направление не могат да се измерват в 

количествен показател, а по-скоро като съдържание и острота на поставените 

проблеми.  

Действащите правила за прием в общинските заведения отдавна са обект на 

дискусии и недоволство от страна на родители, чиито желания не са 

удовлетворени. Критерият за постоянен или настоящ адрес, който се доказва с 

данните в личната карта или в съответно районно кметство, отдавна е относителен 

и  в много случаи не отразява актуалните данни за отседналост на родителите и 

техните деца. Един от заинтересованите родители дори предлага промяна в закона, 

в който гореописания критерий да отпадне като неефективен. Предложението е 

изпратено в ресорната  комисията на Общински съвет – Пловдив. 

Други родители са поискали от институцията съдействие за преместване на 

техните деца от един клас на училището, в което учат в друг, тъй като тяхната 

преценка е, че децата им са обект на тормоз от неформални лидери в класа, а 

класният ръководител не се справя със задълженията си. Желанията им бяха 

изпълнени, но какъв е ефектът от такава мярка като метод за разрешаване на 

подобен проблем е нещо, което ще следим през настоящата година. 

Родители с активна гражданска позиция бяха недоволни от действията на 

ръководителите на две детски градини, които според тях не са взели правилни 

решения при смяната на преподаватели.  Разширеният формат на срещите, които 

бяха проведени, донякъде потуши напрежението, но остава привкуса за нарушена 

комуникация между администрация и родители. 

Освободен учител в една от знаковите гимназии в града потърси няколко пъти 

съдействие от институцията, както и подкрепата на всички местни и държавни 

институции, за да бъде възстановен на работа и да защити вижданията си за реална 

демократизация в образованието на местно и национално ниво. По случая в 

момента се води съдебно дело. 
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По т. 6 от Табл. 1 Транспорт и безопасност на движението 

Сигналите, които постъпват в това направление представляват около 8% от 

постъпилите в институцията сигнали за отчетния период, но по своята същност те 

са от голяма важност, тъй като засягат изключително големи групи граждани с 

различен социален статус. В сравнение със същия период на миналата година те са 

се увеличили двойно, но не защото проблемите са станали двойно повече, а защото 

понякога активността на някои граждани е по-голяма, а това се отразява в 

статистически план с по-големи абсолютни стойности на сигналите. 

Сигналите, които касаят направлението се характеризират с голямо разнообразие, 

но все пак могат да се категоризират в няколко групи като: неудовлетвореност от 

градския транспорт от гледна точка на липса на достатъчно информация по 

табелите на автобусите, дълги маршрути на линиите на градския транспорт, а от 

там и закъснения в графика; липса на паркоместа; недобра организация за обходни 

маршрути на ремонтиращи се улици; лошо ремонтирани улици; лошо състояние на 

улиците; лошо състояние на тротоарите; неефективно регулирани светофарни 

уредби; повредено улично осветление и неосветени участъци. 

В този раздел може да откроим един сигнал, в който се изказва неудовлетворение 

от дългото затваряне на ул. „Иван Вазов“ за укрепване на компрометираните 

фасадни зидове на изгорелите тютюневи складове. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

По брой (6 бр.) подадените сигнали през отчетния период не отбелязва някаква 

динамика в сравнение с броя (7 бр.) на подадените сигнали през същия период на 

миналата година. Темите, които са вълнували гражданите през второто 

шестмесечие на 2017 г. са за окастряне на дървета; изсъхнали и опасни дървета. 

Само един от сигналите е за по мащабен проблем. В случая се касае за 

междублоково пространство, намиращо се в района на Сточна гара, затворено 

между бул. „Цар Борис III Обединител“ и ул. „Кръстю Пастухов“ № 9. В това 

пространство се намира голяма квартална градинка, която е абсолютно занемарена. 

Тревната площ е омачкана, не се поддържа, има наличие на сухи дървета, детските 

съоръжения и пейките са изпочупени, има голямо количество боклуци, а в самата 

градинка много често паркират коли, които допълнително допринасят за лошото 

състояние на това пространство. Северно от градинката са ситуирани над 20 

гаража, които отдавна е трябвало да бъдат премахнати от собствениците им, но към 

деня на посещението на място те не бяха премахнати. 

 

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

През отчетния период в направлението са постъпили малко по-малко сигнали  (8  
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бр.) в сравнение със същия период на миналата година, когато са били постъпили 

13 бр. сигнала. Съотношението на писмените към устните сигнали са 6 към 1. 

Преобладаващите сигнали в това направление са сигналите за шум, като: шум в 

жилищни блокове; шум от магазини, находящи се в партерните етажи на жилищни 

сгради; шум от граждани, употребяващи алкохол в междублокови пространства; 

шум над допустимия, идващ от магазини неспазващи работното време; оплакване 

от шумни събития и заря на Античния театър. 

 

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

 Топлофикация 

Жалбите и сигналите, които постъпват в това направление не са много на брой. За 

отчетния период те са 3 бр. По своето съдържание не са насочени срещу 

топлофикационното дружество „ЕВН България Топлофикация“, а срещу 

прехвърлени към частни съдебни изпълнители вземания във връзка с неплатени 

суми към самото дружество. Гражданите се жалват срещу изпълнителни листове за 

големи задължение към „ЕВН Топлофикация“. Те твърдят, че изобщо не знаят, че 

срещу тях са заведени дела, които са загубили и които освен с дължимите суми са 

набъбнали с лихви, такси и хонорари към съдии изпълнителите. 

 Електроснабдяване и Електроразпределение 

Ниският брой сигнали, постъпили в направлението през отчетния период показва, 

че няма големи неясноти за предлаганата услуга от енергийното дружество. За 

ползващите електроенергия остава отговорността да следят и заплащат стриктно 

възникващото задължение в определения период от месеца, както и да контролират 

и оптимизират домашното си енергопотребление. 

Все пак е възможно допускане на грешки при физическото отчитане на 

консумираното количество ел. енергия, което е обект на два сигнала, постъпили в 

приемната на Обществения посредник. Това може да бъде избегнато, ако 

гражданите сравняват данните на електромера си с тези, които са отразени върху 

касовия бон, който получават след заплащане на задължението си. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

През второто шестмесечие на 2017 г. в това направление са постъпили 5 сигнала. В 

тях гражданите споделят, че отчетите на потребление са нереални и има 

надписване на вода. Някои от тях смятат, че проблемите идват от разликите в 

отчетите на общите и личните им водомери, които разлики се разхвърлят върху 

всички абонати във входа или блока. В други сигнали от това направление 

гражданите твърдят, че въпреки водомерите да им са тарирани, те отчитат повече 

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

В това направление е намален броят на сигналите, постъпили през второто 

шестмесечие на 2017 г., но поставените проблеми са показателни за 

продължаващата тенденция за все по-чести прояви на етична некоректност към 

абонатите, ползващи тези услуги.  Гражданите се доверяват сляпо на устните 

отговори на служителите и не се запознават подробно със съдържанието на 

договорите. Това обикновено води до непоискани смс-и с добавена стойност, 

ощетяващи абонаментни планове и нерегистрирани писмени откази от услуга. 

Гражданите трябва задължително да се информират добре преди да сключат 

договор, а за това е явно, че не може да се разчита единствено и само на 

служителите в съответните офиси. 

 

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

Изключително разнообразни са темите, които са засегнати в сигналите от това 

направление. Причината за това е увеличеният брой сигнали на гражданите, 

срещнали трудности в отношенията си с администрацията.  Казусите не могат да 

бъдат обобщени по конкретни признаци, но реформите в администрацията трябва 

да продължават, за да може тя да бъде все по-отворена към хората и всички 

процеси, които се извършват в нея да бъдат достъпни и прозрачни. 

Някои от най-типичните примери са: забавяне на издаване на документ в 

регламентирания срок; режим на местните данъци и такси; съдействие за среща с 

ръководител/директор от администрацията; и др. 

 

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

За разлика от същия период на миналата година, когото в направлението не бяха 

постъпили сигнали, през тази година са регистрирани 4 бр., които са с различно 

съдържание и касаят: оплакване за нерегламентирана хотелска дейност в жилищна 

сграда; неяснота на гражданка, която преди години е напуснала магазин в подлеза 

на пл. „Съединение“, а Община Пловдив търси този наем, въпреки че госпожата 

твърди, че никога не е имала договорни отношения с Общината; гражданин е 

потърсил информация за реда за поставяне на преместваемо съоръжение на 

територията на район „Северен“. В това направление са постъпили във времето 

няколко сигнала относно несъгласието с поставените знаменца в кв. „Капана“. На 

тези сигнали Община Пловдив не дава ясен отговор относно статута на знаменцата 

и колко време след съответното мероприятие те ще бъдат премахнати.  

Анализът на направлението сочи, че постъпващите сигнали са малко на брой, 

поради това, че Общината и районите се справят добре с този ресор, не възниква 
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някакво особено напрежение между администрацията и гражданите и се работи 

прозрачно. 

 

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

През второто шестмесечие на 2017 г. постъпилите сигнали бележат ръст на 

повишаване в сравнение със същия период на миналата година, но по своята 

абсолютна стойност те не са много на брой (4 бр.) и нямат голяма относителна 

тежест в работата на институцията. Проблемите, които се поставят в тях са от 

важно значение за гражданите, защото засягат замърсени улици и междублокови 

пространства, обществени тоалетни, които не могат да се ползват от лица в 

неравностойно положение, шум от сметосъбиращите машини при събирането на 

сметта в ранните сутрешни часове.  

Тук трябва да се отбележи, че по сигнал на граждани, касаещ силно замърсени 

улици, включително с животински вътрешности и екстременти, в смесения 

(населяван от роми и българи) кв. „Тодор Каблешков“ в район „Северен“, 

посетихме мястото и се оказа, че изнесеното отговаря на истината. Вследствие на 

проведени разговори с кмета на район „Северен“ и описаните в писмен вид от наша 

страна проблеми, администрацията проведе различни мероприятия там, които в 

голяма степен разрешиха едни от най-наболелите въпроси в квартала.     

 

По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Ресорът никога не е бил водещ по брой регистрирани сигнали. През отчетния 

период са постъпили само 2 сигнала, което доказва това. В единия е търсена 

информация за възможността на Община Пловдив да организира погребение за 

нейна собствена сметка, а във втория възможността на Община Пловдив да 

демонтира, транспортира и съхранява бетонна гаражна клетка, поставена върху 

общински терен. 

 

По т. 16 от Табл.1 Други  

Сигналите в това направление са увеличили своя брой, а тематиката, както и в 

предишни години е винаги много разнообразна. Все по-често гражданите търсят 

консултация от институцията на Обществения посредник във връзка с 

изпълнителни листове и действия на частни съдебни изпълнители. В тези случаи 

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. 
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Друга голяма част от засегнатите теми в този раздел са за трудово-правни казуси и 

съдействие за завеждане на съдебни дела. 

 

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

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

В работата си институцията се ръководи, както от Правилник за организацията и 

дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив, така и 

от широките очаквания на гражданите, че съществува авторитетен орган, който 

безкористно и в приемливи срокове да посочи най-краткия път за разрешаването на 

техния проблем. Водейки се от горното, Общественият посредник приема и 

разглежда сигнали от всякакво естество, търсейки дори съдействие от институции, 

които не са в обсега на компетентност. Разчитайки на съвет, гражданите 

продължават да се обръщат към нас по въпроси, касаещи съдебни процедури, 

действия на частни съдебни изпълнители, трудово-правни спорове, включително и 

едно екзотично желание за съдействие за разваляне на магия.  

 

 

12 януари 2018 г.                                        ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ 

                                                                      В.И.Д. Обществен посредник на  

територията на Община Пловдив  

 


