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1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани 

от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 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 

12 5 11 6 34 

2. Етажна собственост 1 2 6 0 9 

3. Социална политика 4 0 11 1 16 

4. Здравеопазване 0 0 1 0 1 

5. Образование 5 0 2 0 7 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

5 4 1 5 15 

7. Екологични проблеми 1 2 5 1 9 

8. Обществен ред и сигурност 4 3 4 0 11 

9. Топлофикация; 

Електроснабдяване 

0 0 1 0 1 

10. ВиК 2 1 2 0 5 

11. Телекомуникации;  

Мобилни оператори 

1 0 3 0 4 

12. Административно-техническо 

обслужване 

2 0 4 0 6 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

0 0 0 0 0 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

0 0 3 1 4 

15. Достъп до информация 1 0 3 0 4 

16. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

 

3 

 

1 

 

32 

 

 

0 

 

36 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Общ. посредник) 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

3 

Всичко:  43 18 90 14 165 

Общо:    165 
 

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.) 

 

36 

2.  Устройство на територията; незаконно строителство 34 

3.  Социална политика 16 

4.  Транспорт и безопасност на движението 15 

5.  Обществен ред и сигурност 11 

6.  Етажна собственост 9 

7.  Екологични проблеми 9 

8.  Образование  7 

9.  Административно-техническо обслужване 6 

10.  ВиК  5 

11.  Телекомуникации; мобилни оператори 4 

12.  Сметоизвозване и чистота на улиците 4 

13.  Достъп до информация 4 

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

организацията и дейността на Обществения посредник) 
3 

15.  Здравеопазване 1 

16.  Топлофикация; Електроснабдяване и Електроразпределение 1 

17.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 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 

За разглеждания период по абсолютна стойност постъпилите сигнали (34 бр.)  в 

направлението са на второ място. Поради големия брой сигнали, самото 

направление заема важна част от работата на институцията. В сравнение със същия 

период на предходната година постъпилите сигнали през 2018 година бележат ръст 

с близо 50 процента. Трябва да се отбележи, че проверките от страна на 

администрацията на този тип сигнали обхващат голям обем от фактическа и правна 

страна. Но въпреки това е недопустимо отговорите от страна на администрацията 

понякога да се забавят извън нормативно уредените и разумни срокове. Понякога 

това забавяне е с месеци. Често се налага да се изпращат и напомнителни писма. 

През този период успяхме да задвижим институциите (държавни и общински) да 

вземат отношение по незаконно строителство в Стария град, по което на практика 

не е било правено нищо в продължение на десет години. През това време 

компетентните институции са си прехвърляли топката от служба в служба, като по 

въпроса с констатирането и премахването на незаконното строителство никой не се 

е ангажирал. 

Сигналите в този раздел са изключително разнообразни и трудно биха могли да се 

групират в някакви по-големи групи. Те обхващат целия спектър на строителството 

и благоустройството, искане за подобряване на инфраструктурата в кварталите. 

В потока от сигнали и жалби трябва да се откроят две, които са придружени с 

големи подписки. Едната е срещу изграждане на велоалея, която според 

гражданите не е на подходящо място, тъй като „изяжда“ част от голям парк, а 

другата е за това, че при строителство на ограда в съседен имот на жилищна 

сграда, в която живеят над 200 човека, е силно затруднен достъпът до паркинга на 

сградата, а от там и затруднен достъп на линейки и пожарни коли при 

необходимост. 

Анализът на направлението сочи, че гражданите имат доверие на институцията и 

много често я посещават с искане за консултация както по конкретни строителни 

казуси, така и за консултации и тълкувание на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ). 

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

През изминалия период сигналите (9 бр.) в направлението са почти наполовина в 

сравнение на същия период на 2017 година, когато те са били 15 бр. Темите, които 

се поставят от гражданите в сигналите са идентични с въпросите, които са 

поставяли  в предходни години. Разбира се те вълнуват всяка етажна собственост и 
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са както следва: недоволство от таксите за ползване на асансьорите; съмнения за 

неправилно изразходване на събираните суми от етажните собственици; шум 

(битов или производствен) от съседи; течове от съседи; консултации по Закона за 

управление на етажната собственост (ЗУЕС). 

Анализът на направлението сочи, че гражданите продължават да не познават ЗУЕС 

и разчитат на институциите да решават проблемите възникнали в етажната 

собственост. Въпреки, че духът на закона е ръководствата на етажната собственост 

да решават възникналите спорове, то и общинските органи при добро желание биха 

могли да упражнят свои правомощия, дадени им по ЗУЕС и ЗУТ, но те всячески 

бягат от такива ангажименти, което ние считаме, че не е в интерес на гражданите, а 

самите етажни собственици не желаят да решават споровете си в съда, което води 

до безсмислени кореспонденции.   

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Количественият показател в ресора е запазен спрямо същия период на предходната 

година, но тук от значение винаги са били поставените остри нужди на гражданите 

от различен по вид социални услуги, предлагани от Община Пловдив. 

От институцията често се търси съдействие за спешно настаняване в общински 

жилища на многочленни семейства, но в тези случаи е възможна само консултация 

към желаещите за начина на окомплектоване на всички необходими документи, 

които се подават към съответната районна администрация за регистрация. За тези, 

които вече са подали документи, единствено е възможно получаване на 

информация спрямо Единния годишен списък за съответната година на гражданите 

и техните семейства/домакинства, които ще бъдат настанени под наем в общински 

жилища. Заинтересованите трябва да знаят, че настаняването се 

извършва съобразно изискванията на Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и 

продажбата им, с която е добре да се запознаят предварително. 

Във връзка с получени сигнали, касаещи работата на различните видове центрове и 

домове към Община Пловдив, които предлагат различни по вид социални услуги, 

сме търсили становища и съдействие от съответните управители, както и от 

Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив, от където сме получавали 

навременна информация и помощ при разрешаване на поставените казуси. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

Поставеният единствен проблем в този ресор не е бил в сферата на правомощия на 

Обществения посредник, който по принцип не е търсен за решаване на проблеми от 

подобно естество и за конкретния случай само е дадена консултация. 
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По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Отчитаме значително намаление на поставените казуси в сферата на 

образованието. За радост отсъстват острите конфликти в детски градини и ясли, 

както е било през минали периоди. Потърсена e единствено информация за начина 

на изчисление размера на таксите в конкретно детско заведение и консултация за 

възможен прием на дете в детска градина в район „Тракия“. 

Поставени, обаче, бяха остро и настойчиво съмнения от заинтересовани граждани 

относно начина на провеждане на конкурси в две пловдивски училища, които 

касаят назначение на учител и избор на директор. В тази връзка беше потърсено 

становището на Регионално управление на образованието – Пловдив, който е 

компетентния орган. 

Както и в предишни години освободен учител от една от знаковите гимназии в 

Пловдив е непримирим в търсенето на пътища за възстановяване си на работа там, 

търсейки съдействие от институцията ни и от други местни и държавни структури, 

въпреки че по случая се води съдебно дело. 

Изключително човешки и деликатен проблем постави майка на дете със специални 

образователни потребности, която се сблъсква с много трудности в опитите си да 

балансира между работата си като учител в учебно заведение и специфични грижи, 

от които се нуждае детето й. Тя поиска да й се съдейства пред директора на 

училището, което посещава нейният син, за да не се променя изготвения график на 

обучение през следващия учебен срок. 

 

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

Разделът има социално значение и като такъв е особено важен за съвременен 

Пловдив. В този смисъл сигналите се разглеждат като лакмус за състоянието на 

транспорта и възможностите му за подобряване, а от там и за подобряване на 

околната среда. Постъпилите сигнали (15 бр.) като количество са идентични в 

сравнение със сигналите постъпили през предходната година за същия период. 

В частност граждани поставят въпроси свързани с искане за съдействие за 

изграждане на нова автобусна спирка в района на улиците „Калиакра“, „Акад. 

Петър Динеков“, „Йордан Ковачев“, „Енисей“ и др. Други граждани, които живеят 

в кв. „Капана“, поставят остро въпроса, че не могат да паркират в квартала и искат 

промяна за достъпа на коли до него, за да не се чувстват „гости“ в местоживеенето 

си. Този въпрос бе поставен на ресорния заместник-кмет на Община Пловдив, от 

където получихме уверение, че ще се търси вариант за намиране на място за 

паркиране на живеещите в кв. „Капана“. Получихме и искане за съдействие за 

промяна маршрута на автобусна линия № 9 в Ж.Р. „Тракия“. В този раздел 

постъпиха и единични сигнали като: оспорване на глоба в „Синя зона“; жалба 
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срещу автобус, който не е спрял на спирка; сигнал за неуредено със знаци и 

необезопасено преливане на бул. „България“ в „Пазарджишко шосе“; изразено 

недоволство от промяна на автобусните маршрути при провеждане на футболни 

срещи и др. 

Визирайки публикации в медиите и статистиката, искаме да отчетем, че в Пловдив 

стават много катастрофи както с коли, така и с пешеходци, въпреки че такиви 

въпроси не са поставяни в институцията. Има много катастрофи с фатален край. 

Има пешеходци, които са прегазени на пешеходни пътеки. По тези показатели 

Пловдив и областта са на първо място в страната. От тук следва, че контролът за 

движението по улиците не е достатъчен или неефективен. В тази връзка Община 

Пловдив трябва да разработи стратегия, която да намали конфликтите по 

пловдивските улици и булеварди, да търси начини съвместно с полицията да 

преобърне тази негативна статистика. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

В този раздел броят на сигналите за второто шестмесечие са малко повече от броя 

им за същия период на миналата година. По принцип тази цифра гравитира около 

10 бр. за шест месеца. 

В направлението сигналите са с искане за съдействие за отсичане, окастряне и 

оформяне на корони на дървета. Нашите наблюдения сочат, че изпълнението на 

заповедите за  окастряне и премахвани на дървета се изпълняват доста често със 

закъснение, дължащо сe на недостатъчния брой екипи за тази дейност. 

Подават се и други сигнали като: нерегламентирано сметище; оплакване от съседи, 

които извършват дейности, водещи до отделяне на силни и задушливи миризми; 

оплакване от бездомно куче и др. 

 

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

За второто шестмесечие на 2018 година жалбите и сигналите в направлението (11 

бр.) бележат малък ръст на увеличение, но са съизмерими със същия период на 

2017  година, когато сигналите бяха 8 бр. Трябва да се отбележи, че 

неприключените сигнали представляват не малък процент. Това е поради забавени 

реакции на институциите при разглеждането на този тип сигнали, най-често това са 

сигнали до полицията. 

Сигналите в този раздел продължават да са срещу шум. Шум от строежи, шум от 

съседи, шум от пийнали граждани по улиците, конфликти между съседи. Получен 

бе и един сигнал за телефонен тормоз. За периода няма сигнали за шум от 

заведения, както в предходни периоди. Трябва да се отбележи, че въпросът с шума 
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от нощните заведения в Пловдив не е решен и си остава неразрешен в местата, 

където го има, особено през летните месеци. 

 

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

През последните години се налага трайна тенденцията за намаление на броя на 

казусите в този раздел. 

През второто шестмесечие на 2018 година не са постъпили сигнали, които касаят 

работата на Електроснабдяването и Електроразпределението в града и има само 

един сигнал, който засяга начина на изчисление на такса сградна инсталация за 

абонатите на топлофикацията. Социалният проблем на собствениците на 

топлоснабдени сгради, на които им се налага да плащат цена за топлинната 

енергия, независимо че не желаят ползването на услугите на ТЕЦ, продължава да 

бъде „горещ картоф“ в ръцете на законодателя. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

Постъпилите сигнали (5 бр.) в направлението са точно толкова, колкото през същия 

период на предходната година. През отчетните периоди не се наблюдава динамика 

в движението на постъпващите сигнали нагоре или надолу. Те са една константна 

величина, която за шестмесечието гравитира от около 5-7 бр. 

Поставените въпроси са разнообразни, а за отчетния период са както следва: 

несъгласие с отчетено от инкасаторката количество вода; слабо налягане на водата 

в жилищна сграда на ул. „Ген. Скобелев“; несъгласие с уравняването на водата от 

общия водомер; получен изпълнителен лист за потребена вода на стойност 2500 

лв., който гражданите оспорват; искане за консултация относно получено 

съобщение от ВиК за поставения общ водомер в блока. 

 

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

Постъпилите сигнали в този ресор са съпоставими спрямо минал период и 

съдържат въпроси, които се отнасят до някои скрити условия в сключените 

договори и непоискани услуги, които се предоставят на абонатите. 

Гражданите трябва внимателно да изчитат клаузите при сключване или 

подновяване договор, включително и общите условия, които не са отразени там, а 

само се цитират. Тези, които си купуват нов модел мобилно устройство и 

прехвърлят сим-картата си в него, трябва да знаят, че то изтегля автоматично 

GPRS данни и ако това не е забранено изрично от абоната (освен ако не сключен 

договор за ползването на мобилен интернет), то за следващия месец сметката му 

може да набъбне с трицифрено число. 
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Освен това е наложително да се направи справка с мобилния оператор след 

приключването на договора за това какви са остатъчните задължения на абоната, 

понеже обикновено оставят дребни суми за плащане, които се забравят от 

абонатите, а те обичайно се прехвърлят от мобилния оператор към колекторски 

фирми за събиране на задължения.  

 

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

Намалели са оплакванията на гражданите свързани с обслужването им от 

администрациите, но тематика е сходна спрямо изминали години. 

Съветваме гражданите да не се задоволяват само с устна консултация от 

обслужващия ги служител, но и да търсят писмени отговори, които ще 

представляват официалното становище от съответната администрация. Освен това 

е задължително да се запазва входящия номер, за да може лесно и бързо да се 

правят справки в деловодствата за движението на техния сигнал. 

Най-многобройни са казусите свързани с данъчните оценки на недвижимите 

имоти.  Във връзка с липсата на отговори от институциите е необходимо да се знае, 

че администрацията е длъжна в 30-дневен срок да отговори на всеки постъпил 

сигнал. За това е нужно и гражданите да изберат сигурен вариант, чрез който те да 

получат отговор – получаване на ръка, електронна поща, телефонно обаждане или 

сигурна поща на конкретен адрес. 

 

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

По правило постъпващите сигнали в този раздел са малко. През отчетния период в 

направлението няма постъпили сигнали, жалби или някакви предложения. 

Обикновено, когато гражданите посещават институцията, те идват с молба за 

консултация относно това кой трябва да изработи и одобри схемите и какви други 

документи са необходими, за да кандидатстват и да получат разрешително за 

търговска дейност на терен общинска собственост. 

Малкото сигнали в това направление по принцип води до извода, че общинската 

администрация добре се справя с въпросите на регистрацията на търговските 

обекти и търговската дейност на територията на Община Пловдив. 

  

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

През второто шестмесечие на 2018 година постъпилите сигнали (4 бр.) са точно 

толкова, колкото за същия период на предходната година. В последно време се 

забелязва намаляване на сигналите, постъпващи в направлението. Във времето това 

е една трайна тенденция на намаляване на сигналите от този тип. 
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Сигналите са за неудачни местонахождения на контейнери за смет и джобове за 

тях. Има и други, които са за шум при вдигане на контейнерите от 

специализираните коли на ОП „Чистота“; за необходимост от редовно почистване 

на улиците в Пловдив, в частност на ул. „Добри „Войников“. 

Ние считаме, че е особено важно, когато има сигнали на граждани за шум в 

ранните часове на деня от технологичното вдигане на контейнерите за смет, да се 

търси решение за вземане на конкретни решения, тъй като всяко място, всеки 

участък е силно индивидуален, както и шумът, който отеква, когато е в затворени 

междублокови пространства.    

 

По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Търсенето на всякакъв вид информация е част от дейността на Обществения 

посредник, но гражданите не бива да имат притеснения да се обръщат и към 

администрациите, когато им е нужно да се информират, защото те са длъжни 

винаги да им  отговорят. Малкият брой сигнали показва, че вероятно способите за 

търсене и намиране на информация към този момент са задоволителни за 

гражданите. 

 

По т. 16 от Табл.1 Други  

Значително е нарастването на броя сигнали през изтеклите месеци в настоящия 

ресор, което показва, че на институцията се разчита за съдействие на разрешаване 

на проблеми от всякакво естество. Трябва да се знае обаче, че Обществения 

посредник не може да се намесва в действията на съдебни изпълнители, каквито са 

една голяма част от сигналите, а само може да консултира гражданите за 

възможните адекватни действия. При съмнения за нарушения те могат да се 

обръщат към Камарата на частните съдебни изпълнители или към Министъра на 

правосъдието, който упражнява контрол чрез инспектори от Инспектората и 

финансови инспектори към Министерството на правосъдието. 

Единствено консултации са възможни да бъдат давани и във връзка с казуси 

свързани с трудово-правни спорове, съдебни дела, дългове и изпълнителни 

листове. При тези ситуации е необходимо гражданите да ползват помощта на 

експерти и доверени юристи. 

Некачествено извършените услуги са  обект на компетентност най-вече на 

Комисията за защита на потребителя, но гражданите се обръщат към институцията 

на Обществения посредник с надеждата, че може да се повлияе на некоректния 

търговец/юридическо лице. 
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Инициативен комитет е потърсил съдействие относно бъдещето на сградата на 

бившата „Гарнизионна фурна”, но това ще е тема, която ще се развива и през 

настоящата 2019 година. 

 

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

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник) 

Сигналите в този раздел са малко на брой и отразяват невъзможността на 

Обществения посредник да си позволи да даде дори и само становище, тъй като 

поставените въпроси  касаят безприкословно изпълнение на решения на съда. 

 

 

 

28 януари 2019 г.                                        ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ 

                                                                      И.Д. Обществен посредник на  

територията на Община Пловдив  

 


