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1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани 

от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 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 

7 16 7 2 32 

2. Етажна собственост 4 5 3 1 13 

3. Социална политика 1 2 12 0 15 

4. Здравеопазване 1 0 2 0 3 

5. Образование 2 0 1 0 3 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

1 1 3 1 6 

7. Екологични проблеми 1 2 3 3 9 

8. Обществен ред и сигурност 1 2 1 0 4 

9. Топлофикация; 

Енергоснабдяване 

7 2 2 0 11 

10. ВиК 3 0 1 0 4 

11. Телекомуникации;  

Мобилни оператори 

3 0 1 2 6 

12. Административно-техническо 

обслужване 

7 3 9 1 20 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

0 0 1 0 1 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

0 0 1 0 1 

15. Достъп до информация 1 0 1 1 3 

16. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

 

5 

 

1 

 

15 

 

1 

 

22 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Общ. посредник) 

 

9 

 

0 

 

3 

 

0 

 

12 

Всичко:  53 34 66 12 165 

Общо: 87 78 165 
 

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.  Устройство на територията; незаконно строителство 32 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

22 

3.  Административно-техническо обслужване 20 

4.  Социална политика  15 

5.  Етажна собственост 13 

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

организацията и дейността на Обществения посредник) 
12 

7.  Топлофикация; Електроснабдяване и Електроразпределение 11 

8.  Екологични проблеми 9 

9.  Транспорт и безопасност на движението 6 

10.  Телекомуникации; мобилни оператори 6 

11.  Обществен ред и сигурност 4 

12.  ВиК 4 

13.  Здравеопазване 3 

14.  Образование 3 

15.  Достъп до информация 3 

16.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 1 

17.  Сметоизвозване и чистота на улиците 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 изминалия период в раздела постъпиха най-много сигнали и жалби в сравнение 

с другите раздели. В сравнение със същия период на миналата година броят на 

сигналите е с повече от 50%. Настоящият ресор е важен за институцията, тъй като 

една голяма част от работата на общините, в частност на Община Пловдив, е 

свързана с технически въпроси, както и с въпроси свързани и регламентирани в 

Закона за устройство на територията (ЗУТ). Този закон по своята същност е голям 

по обем, сложен за разбиране от страна на гражданите, а при реализиране на 

предвидените процедури в него се ангажира голям административен ресурс. 

Всичко това често обуславя забавяне на преписките, което не е в интерес на 

гражданите и е недопустимо от гледна точка на добрите практики на 

администриране. Препоръчваме на администрацията при забавяне на преписките 

по обективни причини да информират заинтересованите граждани в един разумен 

срок, който да не е по-дълъг от един месец, защото често този срок се надхвърля 

многократно. През изтеклия период много често на институцията се налагаше да 

изпраща по няколко напомнителни писма за отговор и реакция от страна на 

администрацията по сигнали, жалби и преписки по тематиката, свързана със 

строителството и строителния контрол. В подкрепа на констатациите за забавени и 

мудно предвижващи се преписки трябва да отбележим преписките, свързани с два 

обекта, които се намират на улица „Младежка“ и чиито складове, навеси, рампи и 

пространства зад магазините, районната администрация с месеци не може да 

установи статута им и да предприеме мерки за тяхното премахване. Не без 

значение е и факта, че в случаите се касае за ползване на терен общинска 

собственост, без да се заплаща за това, а по този начин се ощетява Община 

Пловдив. 

Трябва да се отбележи, че на практика липсват сигнали и жалби за незаконно 

строителство на големи сгради, но не липсват такива за по-малки, като 

второстепенни, като сгради от допълващото застрояване, гаражи, огради и др. 

Немаловажни са оплакванията за нерегламентирани преустройства в апартаменти, 

които влошават проектните характеристики на сградите в санитарно, хигиенно, 

шумово отношение и други показатели. 

Голяма група сигнали са за лошо състояние на улици и тротоари, за дупки по тях. 

Също така за лошо извършени ремонти, неправилни наклони вследствие, на което 

се наводняват имотите на гражданите, разкопани и невъзстановени от страна на 

кабелните оператори  улици и тротоари. 

През изтеклия период постъпиха и единични сигнали, в които се поставят различни 

проблеми. Два от тези сигнала са с особена обществена значимост. Единият 

представлява инфраструктурен проект – „пробива“ под Централна гара. Този 
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проект, поради своята значимост ще засегне всички граждани на Пловдив, а в най-

голяма степен онези, чийто имоти са директно засегнати от Подробния устройствен 

план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за: „Комуникационно-транспортен 

пробив под ж.п. ареал на Централна гара Пловдив, свързващ бул. „Васил Априлов“ 

и бул. „Македония“, гр. Пловдив“. Отчитайки важността на проекта, неговата 

значимост и влияние, ние считаме, че трябва да се проведат нови обществени 

обсъждания, в които да участват както граждани, така и други експертни екипи, 

различни от тези на Министерство на транспорта и Национална компания 

железопътна инфраструктура.  

Вторият особено значим случай е сигнал на гражданин, който потърси консултация 

относно правната и техническа възможност да не се събарят сградите и жилищата, 

в които живеят 40-45 човека, тъй като собствениците на реституирания имот 

настояват за това. С наше писмо до Община Пловдив поискахме да ни отговорят на 

въпроси за собствеността на имота, предвижданията на градоустройството в този 

имот, а така също и за статута на процесните постройки относно това дали са 

законни, незаконни или са в режим на търпимост. От общината получихме 

интересуващата ни информация и графичен материал, с които запознахме 

гражданина, а той изказа благодарност за оказаното съдействие. 

За изясняване на някои от случаите ни се налагаше да се информираме и да търсим 

становища от държавни институции като: Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството, Министерство на културата, Дирекция национален 

строителен контрол и др.   

Трябва да се отбележи, че приемната продължава да се посещава от граждани от 

други населени места, които поставят различни въпроси от приложното поле на 

Закона за устройство на територията.    

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

Постъпилите през изминалото шестмесечие сигнали са тринадесет на брой. Те са 

два пъти и половина повече от постъпилите сигнали през същия период на 

миналата година. Няма някаква обективна причина за повишения брой жалби и 

сигнали по тази тематика, но е явно, че законът (Закон за управление на етажната 

собственост (ЗУЕС) не работи добре в този му вид. Това очевидно създава 

напрежение между гражданите, които са в качеството си на етажни собственици. 

Това напрежение е по оста етажни собственици и етажни собственици; между 

етажни собственици и ръководство на етажната собственост; неудовлетвореност от 

страна на администрацията. 

Проблемите и темите, които интересуват гражданите са същите, както и в 

предходните години, а те са за: 
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 течове в жилищни сгради от покриви и течове, идващи от горния за жалващия се 

етаж. В първия случай тези течове се появява, поради неремонтираните покриви 

на жилищните сгради или са били лошо ремонтирани. Във втория случай 

обикновено тези течове са вследствие на лошо извършени ремонти на тръбите за 

права и обратна вода и преустройства, които следва да се третират от 

общинската администрация като нерегламентирани и незаконни. Въпреки ясната 

регламентация в ЗУТ на този тип строителство (преустройство) 

администрацията не действа твърдо и решително в тези ситуации. Имаме случаи, 

при които месеци наред се наводняват жилищата на по-долните етажи, но 

общинските служители не намират начин да влезнат и да  констатират теча и да 

направят съответните предписания и заповеди. От наша страна им е 

препоръчвано да предприемат различни подходи, като издаване на заповед за 

достъп, да се търси съдействие от страна на полицията, да се търси съдействие 

от страна на органите на пожарно и аварийна безопасност. Категорично може да 

се каже, че действията на администрацията при разглеждането на такива случаи 

са неефективни и неудовлетворителни за нас и за гражданите. 

Други въпроси, които поставят гражданите са за: 

 извършване на стопанска (според жалбоподателите) дейност в жилищата, като 

например шиене на голямо количество чаршафи с професионална машина; 

производство на дребни детайли, което е съпроводено с шум и др.; 

 неудовлетвореност от работата на ръководствата и контролните органи на 

етажната собственост относно недобре извършени ремонти, неправилно харчене 

на общите пари, нежелание за отчетност и за избор на нови управителни органи, 

хаос при самото управление. Трябва да се отбележи, че много етажни общности 

с години не са избирали нови управи, а това създава напрежение в тези сгради, в 

които това не се прави. 

Нашето наблюдение показва, освен че ЗУЕС не се познава добре от гражданите, 

така също и че общинската администрация се въздържа да се намесва за 

разрешаването на възникналите проблеми. А би могло да не е така, тъй като тя има 

достатъчно административни лостове (ЗУЕС, ЗУТ, Закон за местното 

самоуправление и местната администрация) и да вземе отношение, което е в 

интерес както на гражданите, така и на администрацията. Така тя ще получи 

доверието на гражданите и ще утвърди добри управленски практики.      

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Ресорът запазва количествените си показатели спрямо същия период на 

предходната година и същевременно е един от най-присъстващите като тематика. 

Акцентът и този път е насочен преди всичко към нуждата на граждани от 

настаняване в специализирани домове и центрове, както и в общински жилища. 
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Също толкова активно е търсенето и на различни по вид целеви помощи, за които 

от институцията сме търсили становището и съдействието на Дирекция „Социално 

подпомагане” – Пловдив. 

Размерът на пенсиите е тема, която винаги е вълнувала хората от „третата възраст”, 

като и сега не е подмината от съмнения в нейното правилно изчисление и размер. В 

търсенето на социална справедливост един от гражданите дори даде предложение 

размерът й да бъде допълван до границите на бедността (348 лв.) за пенсионерите 

на възраст над 80 г. от бюджета на Община Пловдив, но поради обясними причини 

неговото предложение не бе внесено от наша страна за разглеждане от комисиите 

на Общински съвет – Пловдив. 

Към този раздел е съотносимо и едно напълно справедливо искане, което касае 

функционалността на сградата, в която се помещава Дирекция „Социално 

подпомагане” – Пловдив. То се отнася за  неподходящия наклон на рампата, която 

обслужва гражданите в неравностойно положение и се тълкува от гражданина дори 

като дискриминация. За поставения проблем е потърсено становището на 

Министерството на труда и социалната политика, но до този момент не е получен 

отговор. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

Поставени са 3 броя казуса, а ресорът продължава да бъде един от по-малкото 

активни, тъй като институцията на Обществения посредник не е често търсена за 

съдействие от страна на гражданите за проблеми от това естество. 

В един от сигналите се касае за отказ на Регионална здравноосигурителна каса – 

Пловдив (РЗИ – Пловдив) да приеме жалба срещу зъболекар, който е отразил в 

здравната книжка дейности, които всъщност не е извършил.   

В следващия сигнал гражданин има изискване в залата за хемодиализа към една от 

многопрофилните болници в Пловдив да присъства и майка му като неофициален 

асистент. От направената консултация с РЗИ – Пловдив се оказа, че няма 

регламент, който изрично да позволява или забранява придружители в залата, а се 

касае за вътрешни правила, приети от ръководството на конкретната болница. 

В последния трети сигнал е описан случай на гражданка, работеща на граждански 

договор в Община Пловдив, която за минал период има проблем със здравните си 

вноски и към момента на подаване на жалбата тя е със спрени здравно-

осигурителни права. За възникналия проблем потърсихме становището на 

Централното управление на Национална агенция по приходите – София, а към 

днешна дата казусът вече е разрешен благоприятно за  гражданката и тя е с 

възстановени здравно-осигурителни права. Същата изказа благодарност на 

институцията на Обществения посредник. 
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По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Тенденцията за намаление на проблемите в сферата на образованието се запазва за 

отчетния период. Отчитаме абсолютна липса на такива, които касаят детските 

градини и ясли, което вероятно в голямата си част се дължи най-вече на добре 

работещата система за електронно класиране за прием на децата на територията на 

Община Пловдив. 

Беше поставен проблем, който касае събития около провеждането на конкурс за 

учител в общинско училище, но той не засяга самия конкурс, а поведението на 

директора на училището при връщането на подадените документи на един от 

кандидатите. Нередности в управлението на една от знаковите гимназии в Пловдив 

е бил повод за друг сигнал, като e потърсено съдействието на Обществения 

посредник. Във връзка с описаните сигнали поискахме становището на 

Регионалното управление на образованието – Пловдив, който в случая е 

компетентния орган. 

 

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

Направлението има важна социална функция и поради тази причина институцията 

следи за развитието на случаите с повишен интерес. През първите шест месеца на 

годината постъпилите сигнали са два пъти по-малко от сигналите за същия период 

на миналата година, но това не означава, че проблемите са станали два пъти по-

малко на брой. В случая регистрираме една чисто статистическа констатация без в 

нея да се отчитат някакви трайни тенденции. 

Основните сигнали, които получихме са за проблеми, свързани с паркирането по 

принцип, а в частност достъпа и паркирането в кв. „Капана“ и Стария град. Това 

касае не само тези, които живеят там, а и тези, които работят или им се налага да 

водят децата си на детски градини. 

Водени от единични сигнали за повредени автобусни спирки и отчитайки, че по-

голямата част от тях са от стъкло, считаме, че  ОП „Организация и контрол на 

транспорта трябва да извършват по-чести огледи, за да се разпорежда 

ремонтирането на повредените спирки.  

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Постъпилите сигнали в този раздел бележат завишение в сравнение на същия 

период на миналата година. Това завишение е с около 30%. Отново сигналите, 

които се подават са основно свързани с дървесната система на града. Те са за 

опасни и изсъхнали дървета, за опасни и изсъхнали клони, за неизпълнени дълго 

време заповеди, предвиждащи мероприятия спрямо изсъхналите дървета и за липса 
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на реакция от страна на администрацията по сигнали и искания на граждани за 

вземане на отношение спрямо визирани от тях проблеми. 

В настоящия раздел постъпи интересен сигнал, който е и с отрицателен коментар 

към институциите (районна администрация, РЗИ, РИОСВ, БАБХ, ПОИ), които 

една година не могат да се справят със заведение за бързо хранене в район 

„Северен“, което при своята работа изхвърля в атмосферния въздух задушливи 

миризми. На място са извършвани многократни проверки, правени са предписания, 

образувани са преписки, но без удовлетворителен резултат за живущите в района. 

Въпреки всичко заведението продължава да функционира както преди една година 

и при работата си да отделя миризми, които тормозят съседите. 

 

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

Броят на сигналите, постъпващи в направлението във времето не се променя и за 

един отчетен период от шест месеца те са около 4-5 бр. и на практика са 

константна величина. В минали периоди преобладаваха сигналите за шум: шум от 

заведения (открити и закрити), битов шум в сгради етажна собственост и други 

подобни. 

През изтеклия период в направлението постъпиха два по-интересни сигнала. 

Единият сигнал е от гражданин, който се оплаква от това, че анонимен гражданин 

прави обидни изказвания и коментари по негов адрес в интернет пространството. 

Във връзка с този сигнал поискахме намеса от специализираните компетентни 

органи за извършване на проверка относно достоверността на изнесеното в него. 

Другият интересен сигнал е от гражданин, който твърди, че е бил вкаран в стаичка 

на магазин от голяма търговска верига и е бил накаран да изпразни съдържанието 

на джобовете си от хора, които са твърдели, че са от охраната на магазина, но 

според гражданина те не са имали опознавателни знаци, доказващи това. Претекста 

за проверката бил, че въпросният гражданин според проверяващите „правел 

съмнителни движения“. Той помолил да му покажат запис от камерите, за да се 

види и уточни всичко, но му било отказано. За случая гражданинът пише, че е бил 

засегнат лично и че са нарушени гражданските му права и достойнство. По този 

повод бе проведен разговор с управителя на магазина, от който се изясни всичко по 

случая, а гражданинът получи извинение от управата на магазина. 

Въпреки липсата на обичайните сигнали за шум, но вземайки повод от различни 

публикации в медиите, а това се потвърждава и от нашите наблюдения, че в 

нощните часове града се огласява от рева на мощни мотори, които нарочно се 

форсират и вдигат шум. Това се повтаря всяка вечер и за сега няма сила, която 

може да спре терора над гражданите през нощта. 

 

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



10 
 

 Топлофикация 

Запазени са в количествено отношение спрямо първото шестмесечие на 

предходната година казусите, отнасящи се за ресора, като по този начин се 

потвърждава тенденцията през последните години  за намаление на проблемите на 

гражданите, които ползват услугите на естествения монополист. 

Една от обичайните засегнати теми е увеличение на калкулираната сума за 

топлоенергия за даден апартамент спрямо същия период на миналата година. В 

тази връзка гражданите трябва да отчетат повишената цена на топлинната енергия 

от 01.10.2018 г. Освен това, трябва да се има предвид, че енергията за отопление 

включва три съставки, а именно: топлинна енергия отдадена от сградната 

инсталация, отоплителните тела в общите части на сградата и отоплителните тела в 

отделните имоти. В края на всеки отоплителен сезон фирмата за дялово 

разпределение и „ЕВН България Топлофикация” ЕАД извършват анализ на 

количеството енергия, отдадена в сградната инсталация и в случай, че тя е по-

голяма от енергията за отопление на имотите, ще бъдат извършвани проверки за 

установяване на причините за това. Вътрешната отоплителна инсталация е 

собственост на етажните собственици в сградата и задълженията по нейната 

поддръжка е на последните. 

Дълговете, които възникват във връзка с необслужени задължения също присъства 

в поставените проблеми от гражданите. Тук беше повдигнат и въпросът защо 

„Топлофикация София“ ЕАД е поела ангажимент да не преследва длъжници, чиито 

неплатени сметки не надхвърлят размера на минималната работна заплата за 

страната, а в Пловдив не е приета подобна практика. След обсъждане с 

ръководството на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД достигнахме до 

евентуалния отговор, а именно, че „Топлофикация София“ ЕАД е 100% 

собственост на Столична община. 

 Електроснабдяване и Електроразпределение 

Поставените проблеми от гражданите се отнасят до индивидуални проблеми. Два 

сигнала касаят прекъсването на електрозахранването на 28 семейства, живущи в 

държавни жилища, находящи се на бул. „Кукленско шосе”. Това става след заявка 

на собствениците на реституирания имот, върху който са ситуирани тези сгради. 

След наше писмо, в което призовахме  „Енергоразпределение Юг” ЕАД да не се 

намесва в спора между страните, който би трябвало да се реши в съда, каквото е 

обичайната практика на монополиста, електрозахранването беше възстановено. 

Дружеството пое ангажимента да не предприема други действия до влизането в 

сила на съдебен акт  или друг акт, който ще има обвързваща задължителна сила. 

Друг гражданин е оспорвал високите си сметки за ток като има съмнения за 

манипулация на електромера му, а в следващ случай има оплакване от 

невъзстановяване в срок на електрозахранването, въпреки че задълженията вече са 

изплатени. 
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В последния случай е възпрепятствано изграждането на нова сграда в едно от 

селата близки до пловдивската яка, тъй като при разкопаването на парцела е 

намерен действащ високоволтов подземен кабел. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

Статистическият отчет на постъпилите сигнали за първите шест месеца са 4 бр., а 

за същия период на миналата година те са били 7 бр., но механичното сравняване 

на двете числа би било грешка, тъй като в годините тези отчети представляват 

плаваща стойност. През този период за гражданите най-голям и важен е бил 

въпросът за мястото и тежестта на отчетената вода в общите водомери в 

жилищните сгради. Въпреки че този въпрос е уреден в наредбата на ВиК – 

Пловдив, гражданите считат, че заплащат много високи суми за вода, която не са 

консумирали. При обяснението, че тази вода е подадена от ВиК дружеството и 

отчетена, че е преминала през общия водомер, те не разбират къде все пак е 

отишла. Трябва да се каже, че често тези „загуби“ идват от жилища, в които никой 

не живее и инкасаторите не могат да отчетат индивидуалните водомери в тези 

апартаменти.  

 

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

Проблемите в това направление са запазени както в количествено отношение, така 

и като естество на проблемите, които възникват при използването на различни по 

вид услуги от гражданите, предлагани им от мобилните оператори. Както и в 

предишни периоди главните недоразумения възникват при подновяване или 

подписване на договори в офисите на операторите, които довеждат до финансови 

главоболия за абонатите. Конкретните случаи касаят: таблет, който е представен 

като безплатен, а в последствие за него се начисляват допълнително по 35 лева 

месечно; „изгоден” договор за стационарен телефон, който води до много по-

висока месена сметка от обявеното; начислени такси за непоискан мобилен 

интернет; допълнителни и скрити клаузи, които водят до неизяснени ежемесечни 

такси и услуги. 

Бихме си позволили да препоръчаме на гражданите да следят стриктно сроковете 

на договорите си, защото когато те изтекат е възможно новия период на ползването 

на услугата да бъде с много по-висока такса, както е бил в един от случаите. 

Собствен подход за проверка на коректността на един от мобилните оператори ни 

представи гражданка, която подробно си води записки в тетрадка за проведените от 

нея разговори, разграфени в таблици по дати, продължителност до секунди и точен 

номер, с когото говори. Всеки месец тя сравнява своите данни с тези, които й 

представя нейния оператор чрез месечна разпечатка. 
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По т. 12 от Табл. 1 Административно-техническо обслужване 

Има увеличение на броя сигнали, свързани с казуси на граждани в отношенията им 

с администрациите и раздела остава един от водещите, по които институцията е 

ангажирана. 

Постъпилите сигнали могат да бъдат групирани в следните по-големи групи: липса 

на отговор от държавна или общинска структура; размери на данъчна оценка и 

такса смет за недвижим имот; различни по вид удостоверения, издавани от 

администрациите. В посочените случаи Общественият посредник е търсил за 

съдействие съответната администрация. 

Останалите сигнали са разнообразни по естество и носят индивидуални белези. 

Сред тях правят впечатление няколкото на брой инициативи на гражданин, който е 

поискал поименно публикуване на гласовете на общинските съветници за всички 

взети решения на Общински съвет – Пловдив. 

През изминалото шестмесечие институцията е разгледала два идентични случая, в 

които граждани с отчуждени гаражи през 80-те години на миналия век до този 

момент не са обезщетени. През 90-те години те са получили правото да монтират 

преместваеми гаражи и за тяхното използване не са дължали наемна месечна такса, 

което временно ги е удовлетворявало, но предвид политиката на Община Пловдив 

за повсеместното им премахване, сега те отново търсят правото си на обезщетение. 

Изключително тежък социален проблем представлява съдбата на 28 семейства, 

чиито жилища, в които живеят, попадат в реституиран имот. Този факт води до 

различни по вид неудобства като това, че: не могат да си извадят лични карти на 

този адрес; било е спирано електричеството им; получавани са многократни 

заплахи от собствениците на реституираните имоти, че ще бъдат изгонени, а 

жилищата им разрушени. По случая има становища от Община Пловдив и от 

националния омбудсман, но до този момент процесните жилища не са актувани 

като държавни. За пълна проверка по фактологията е поискано съдействието на 

Областния управител на Област Пловдив. 

 

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

През изминалия период в направлението постъпи само един сигнал. Нашата 

проверка във връзка с подадения сигнал установи, че той е неоснователен. 

Обикновено тук не постъпват много сигнали и жалби срещу общинската 

администрация, а запитвания относно определените зони за търговия на 

територията на Община Пловдив и какви са   необходимите документи за 

практикуване на тази дейност. Анализът на направлението сочи, че за да постъпват 

малко сигнали, това се дължи на факта, че общинската администрация добре е 

регламентирала тази своя дейност, има прозрачност в работата й и поради тези 

причини няма жалби и недоволства от работата й. 
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По т. 14 от Табл. 1 Сметоизвозване и чистота на улиците 

За първото шестмесечие на 2019 г. в направлението постъпи само един сигнал. 

Вземайки повод от сигнала и отчитайки наводнените улици, вследствие на 

обилните валежи в края на месец юни 2019 г., препоръчваме на общинската 

администрация при прогнози за валежи да разпореди извършване на проверки и 

почистване на уличните дъждоприемни шахти в най-ниските места на града, в 

частност подлеза под Централна поща, ниската част на Коматевския надлез, 

участъци покрай река Марица и др. 

 

По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Търсенето на Обществения посредник за всякакъв вид информация е удобен начин 

за част от гражданите да прескочат неудобството от общуване с администрацията. 

В направлението, както и през изтеклите години, обикновено няма динамика, а 

броя на сигналите е незначителен. 

 

По т. 16 от Табл.1 Други  

Не е запазена тенденцията за увеличение на броя сигнали в настоящия ресор, но 

въпреки това остава на второ място по своята активност, което е показател за 

очакванията на гражданите за статута на Обществения посредник като институция, 

при която могат да получат бързо и безплатно съдействие за проблеми от всякакъв 

тип. Широко е разнообразието от тематики, повдигнати през изтеклото 

шестмесечие, но има две такива, които се открояват: съдебни спорове и финансови 

задължения на граждани придружени с действия на държавни или частни съдебни 

изпълнители.  

Съдебните спорове обикновено касаят трудово-правни казуси и такива от 

частноправен характер, като от институцията си позволяваме да съветваме 

потърпевшите за техни по-адекватни и навременни действия, както и задължително 

ползване на услугите на експерти по материята. 

Гражданите често оспорват размерите на своите дългове, особено след като те 

набъбнат, попаднали в ръцете на съдебен изпълнител. При тази ситуация нашият 

съвет е засегнатите да подават жалби  до Камарата на частните съдебни 

изпълнители и Инспектората към Министерството на правосъдието. Има и трети 

способ: чрез жалба до Окръжен съд като цялата документация преди това се 

насочва към съответния съдебен изпълнител, който има задължението да я 

препрати до Окръжен съд. 

В други подобни случаи граждани се оплакват от действията на колекторски 

фирми във връзка с техни стари дългове, които са откупени от предишни 

кредитори.  
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Останалите сигнали касаят единични казуси, свързани с: неизплащане на 

дивиденти от акции от масовата приватизация; неизплатена сума от терминално 

устройство (банкомат); инициатива за създаването на единна стратегия за 

ограничаване на инциденти при изработване на снимки тип „селфи” при действия, 

които са свързани с катерене по високи сгради, кранове, строежи и изоставени 

сгради; измама от брокер за недвижими имоти. 

 

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

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения 

посредник на територията на Община Пловдив) 

Въпреки желанието на Обществения посредник да бъде винаги на разположение по 

всеки повдигнат проблем, има и случаи, в които това е невъзможно. Увеличението 

на сигналите тук е двойно, но конкретната причината за това е настойчивостта на 

един гражданин да постави няколко пъти въпроси, касаещи преди всичко 

компетентността на българския съд. Други граждани също са поставяли въпроси от 

подобно естество и са били насочвани към юристи-експерти. През изтеклото 

шестмесечие получихме и един сигнал с липсващи данни за жалбоподателя, по 

който не сме работили, поради изискването на чл. 22, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община 

Пловдив анонимни жалби да не се приемат и да не се разглеждат. 

 

 

11 юли 2019 г.                                         ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ 

И.Д. Обществен посредник на  

територията на Община Пловдив  


