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1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани 

от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 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 

8 4 9 3 24 

2. Етажна собственост 0 0 6 2 8 

3. Социална политика 5 1 6 1 13 

4. Здравеопазване 0 0 1 0 1 

5. Образование 6 1 1 0 8 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

5 5 8 0 18 

7. Екологични проблеми 5 3 2 0 10 

8. Обществен ред и сигурност 1 1 0 0 2 

9. Топлофикация; 

Енергоснабдяване 

0 0 1 0 1 

10. ВиК 4 0 2 0 6 

11. Телекомуникации;  

Мобилни оператори 

0 0 6 0 6 

12. Административно-техническо 

обслужване 

1 3 6 0 10 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

0 0 0 0 0 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

1 2 2 0 5 

15. Достъп до информация 0 0 1 0 1 

16. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

 

5 

 

0 

 

14 

 

1 

 

20 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Общ. посредник) 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

Всичко:  48 20 65 7 140 

Общо: 68 72 140 
 

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 24 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

20 

3.  Транспорт и безопасност на движението 18 

4.  Социална политика 13 

5.  Административно-техническо обслужване 10 

6.  Екологични проблеми 10 

7.  Етажна собственост 8 

8.  Образование 8 

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

организацията и дейността на Обществения посредник) 
7 

10.  ВиК 6 

11.  Телекомуникации; мобилни оператори 6 

12.  Сметоизвозване и чистота на улиците 5 

13.  Обществен ред и сигурност 2 

14.  Здравеопазване 1 

15.  Топлофикация; Електроснабдяване и Електроразпределение 1 

16.  Достъп до информация 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 

През изтеклия период в раздела отново постъпиха много сигнали и жалби, като със 

своите 24 броя настоящият ресор отново оглави водената от нас статистика по брой 

на постъпили сигнали по направления. Въпреки направената констатация трябва да 

се отбележи, че постъпилите сигнали са по-малко в сравнение със същия период на 

миналата година, които тогава бяха 34 броя, но поставените въпроси от гражданите 

са сходни. Отново постъпиха сигнали за незаконно строителство, които по своята 

същност са тежки за разрешаване като случаи, тъй като за тях се изисква сериозен 

административен капацитет, време и не на последно място финансов ресурс за 

ликвидиране на самото незаконно строителство след приключване на процедурите 

по неговото установяване, изготвяне на съответните заповеди и тяхното влизане в 

сила, често след съдебно произнасяне. Въпреки всичко според нас 

администрацията проявява мудност при обработването и реакцията на сигнали със 

съмнения за незаконно строителство. Забавянето идва най-вече от воденето на 

безсмислена кореспонденция между районната и централната администрация 

относно собствеността на земята, върху която е построен обектът, дали тази земя е 

общинска, дали е държавна, дали бившата държавна собственост вече е актувана 

като общинска или просто е общинска собственост по закон. Също така има и 

друга причина за забавяне на преписки от този характер. Например районната 

администрация избягва да се занимава с обекти, чиито проекти са одобрени в 

Община Пловдив, въпреки че има право да проверява и контролира такива 

строежи.    

Друга група сигнали е поставянето на въпроси със социална значимост, а именно: 

сигнал за недоразумения, неспазване на срокове, лоши изпълнения, липса на 

контрол при извършване на саниране на сгради по програмата на правителството: 

сигнал за лошо качество на строително монтажните работи, занижен контрол по 

проект „Подобряване на градската среда в Община Пловдив“ по Оперативна 

програма „Региони  в растеж“. Отговорите от страна на администрацията по този 

тип сигнали са формални и незадоволителни за гражданите. Поради тази причина, 

многократно сме изисквали повторни проверки и по-конкретни отговори и 

становища на поставените от гражданите и от нас въпроси. 

През изминалия период получихме множество сигнали с молба за съдействие за 

възстановяване на настилки след различни ремонти, в това число и на „ВиК“ 

ЕООД. В тази посока фрапиращ беше сигналът за разкопаване в централната 

градска част за полагане на кабели от страна на кабелен оператор и след това 

невъзстановени тротоарни настилки. Оказа се, че това разкопаване е без 

съответното разрешение, нарушителят не е санкциониран, защото не е хванат на 

място. Нашият анализ по случая е, че контролът за тези дейности е занижен, а 
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неналагането на санкции е лош имидж за Община Пловдив и е в ущърб на 

данъкоплатците. 

В раздела постъпиха и единични сигнали като: 

 неизпълнение на издадена заповед на районна администрация по чл. 195 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на опасна за живота и 

здравето на гражданите сграда. След нашето искане за процедиране на въпросната 

заповед от районната администрация са определили видът и количествата 

строително монтажни работи, които трябва да бъдат извършени, изготвена е 

количествено-стойностно сметка и е изпратено писмо до Община Пловдив да бъдат 

предоставени финансови средства за изпълнение на заповедта; 

 искане до Министерство на околната среда и водите за проверка относно 

издадено становище на РИОСВ – Пловдив, с което група граждани не бе съгласна; 

 консултации по въпроси свързани със ЗУТ; 

 други. 

Не на последно място трябва да се отбележи, че приемната на институцията се 

посещаваше от граждани, които поставиха въпроси за строителни проблеми извън 

територията на гр. Пловдив, места извън териториалната компетентност на 

Обществения посредник. Въпреки това тези граждани бяха приети, получиха 

нужната им информация и бяха консултирани как да се обърнат към органа, от 

който зависи разрешаването на проблема им. Всичко това означава, че 

институцията се ползва с доверието и на граждани извън нашия град. 

В заключение на настоящия анализ трябва да се отбележи, че предвид характера и 

значимостта на сигналите, касаещи този раздел, почти всички от тях са проверени 

на място.   

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

Постъпващите сигнали в направлението по принцип не са особено голям брой. В 

годините за шестмесечията те гравитират около 10 на брой. За отчетния период те 

са 8 броя, което е с един по-малко в сравнение с миналата година, като се 

потвърждава съществуващата тенденция. Тематиката на поставяните въпроси 

продължава да е същата, а тя е следната: 

 течове от покривите на жилищните сгради; 

 течове от бани и тоалетни от горни етажи, вследствие на амортизирани ВиК 

инсталации или от лошо извършени ремонти на същите; 

 неразбирателство в етажната собственост относно размера на събираните 

средства и приоритетите за тяхното ползване. 
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При отработването на сигналите от това направление понякога е извършвано 

посещение на място с цел уточняване на фактическото състояние, което е 

документирано със снимки. С писма е искано от администрацията да се извърши 

проверка и да се произнесе по казуса, а по някои сигнали гражданите са 

консултирани в приемната и им е препоръчвано какво да направят, за да решат 

етажните си проблеми. 

В заключение трябва да се направи изводът, че гражданите с нетърпение чакат 

промяна на Закона за управление на  етажната собственост, тъй като в сегашния му 

вид през него гражданите на практика трудно решават възникналите 

недоразумения и конфликти в етажната собственост, а и администрациите, които 

все пак имат някакви възможности за решаване на възникналите проблеми, 

всячески избягват да се намесват под предлог, че се касае за частна собственост и 

взаимоотношенията трябва да се уреждат в рамките на етажната собственост.   

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

В настоящия ресор са запазени количествените показатели и естеството на 

поставените проблеми в сравнение с минали периоди. Малко повече са подадените 

сигнали, които се отнасят до правомощията на Териториалното подразделение на 

Националния осигурителен институт – гр. Пловдив. В тези случаи гражданите 

трябва да бъдат запознати с възможността при неудовлетворение от издадените 

становища, че може да се обръщат за допълнителни такива от Националния 

осигурителен институт или от Министерството на социалната политика и труда, 

каквато е била и реакцията на Обществения посредник в конкретните случаи. 

Еднократните финансови помощи са често използван способ на граждани с нисък 

финансов приход да допълнят годишния си бюджет. Тези помощи обаче се 

отпускат при инцидентно възникнали обстоятелства и по критерии, касаещи освен 

доходите, но и имуществено състояние, семейно положение, здравен статус, 

възраст, трудова и учебна заетост и др. 

 Съдействие за настаняване в общинско жилище е традиционно търсена услуга от 

институцията. Необходимата документацията, която се изисква да бъде подготвена 

спрямо изискванията на Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им, е 

достатъчно обемна, а списъкът от чакащи е дълъг. 

Потърсената помощ от родител на дете с решение на ТЕЛК стана повод да се 

достигне до информацията за спечелен проект от Община Пловдив за изграждане 

на социално предприятие за хора с увреждания по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността 

и насърчаване на социалното включване”. Целевата група е хора с различни видове 

увреждания над 18 години, а предметът на дейност е производство и продажба на 
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рекламни материали и различни по вид стоки, както и социална и професионална 

интеграция, проучване на търсенето и възможностите за реализация на 

изработваните стоки и др. Очакваните резултати са свързани с осигуряване на 

постоянна работа на хора с увреждания и изграждане на мотивация за участие в 

пазара на труда. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

Подаденият единствен сигнал в настоящото направление не е в сферата на 

правомощия на Обществения посредник и затвърждава нагласата на гражданите да 

не се разчита на институцията за разрешаване на проблеми свързани със 

здравеопазването. 

 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Няма промяна в количествения показател, в който се засягат проблеми, свързани с 

образователния ресор. Открояващи се, обаче са два остро поставени идентични 

казуса, които се отнасят до отношенията между директори на училища и техни 

подчинени учители. И в двата случая се твърдеше, че има упражняван 

психологически тормоз над учителите, уронване на авторитета им и натиск за 

напускането им от страна на директорите. Поставените проблеми далеч 

надхвърляха границите на трудово-правния спор и към тях се изисква деликатен 

подход, тъй като всеки подобен сблъсък неминуемо се отразява и върху учениците 

на съответните училища. 

Деликатни са проблемите на деца със специални образователни потребности. Не 

всяка детска градина, детска ясла и училище има възможности и подготвени 

специалисти за работа с тях, а Наредбата за приобщаващото образование изисква 

индивидуална и групова работа при установени езикови, емоционално-

поведенчески и/или сензорни затруднения от екип за подкрепа за личностното 

развитие на ученика. 

В настоящия раздел бяха поставени и няколко проблема и инициативи, отнасящи 

се основно до правомощията на Регионално управление на образованието – гр. 

Пловдив от неформална група от граждани от гр. Пловдив. 

 

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

Сигналите, които постъпват в настоящия раздел, са с голяма обществена и 

социална значимост. В класацията по брой (18 броя) на постъпили сигнали за 

второто шестмесечие на 2019 г. те са на трето място. В сравнение със същия 

период на миналата година те са се увеличили малко, с три броя. Анализът показва, 

че постъпилите сигнали са много разнообразни и трудно могат да бъдат 
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класифицирани в някакви по-големи групи, но все пак трябва да отбележим една 

такава, която касае затрудненото паркиране на автомобили в различни части на 

града и съпроводените от това проблеми, като налагане на санкции на гражданите. 

Както бе казано по-горе, другите сигнали са единични, но те провокират идеи и 

мислене за  реализирането на една по-добра транспортна и безопасна среда. В тази 

връзка ние считаме, че е необходимо: 

 да се въведе така нар. „Зелена вълна“ по големите пловдивски булеварди, най-

вече по бул. „България“ и бул. „Цариградско шосе“. Така по този начин ще се 

получи едно бързо и безпроблемно преминаване през целия Пловдив от посока 

Пазарджик към Хасково. Същото може да се направи и в посока север-юг; 

 въвеждане на контрол на скоростта чрез технически средства (радари и камери) 

по големите булеварди. Това ще се реши и един друг въпрос, който поставят 

гражданите – за шумните гонки през нощта; 

 ограничителите на скоростта (легнали полицаи) да се поставят преди самите 

пешеходни пътеки, а не самите те (пешеходните пътеки) да са повдигнати, защото 

скоростта на автомобила трябва да бъде ограничена преди пътеката, а не когото 

вече е късно на самата пътека; 

 Община Пловдив да направи предложение до компетентните институции с 

искане в големия талон на автомобилите да се вписва екологичната категория на 

МПС-тата. Това ще допринесе и за повече яснота при облагането на автомобилите 

с данъци. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Постъпващите в раздела сигнали с екологична тематика имат устойчивост относно 

техния брой, а той в годините е около 10 броя сигнали за шест месеца. Конкретно 

за второто шестмесечие на 2019 г. постъпилите сигнали са 10 броя. 

Гражданите на Пловдив обикновено поставят искания за решаване на единични 

проблеми, които са свързани с близките пространства на местоживеенето им. Това 

са сигнали с искания за окосяване на тревни площи, искания за своевременно 

събиране на окосената трева, искания за окастряне на дървета, искане за 

облагородяване на квартални градинки, оплакване от замърсено градско 

пространство и обособяване на нерегламентирано сметище и др. 

В раздела искаме да откроим два интересни сигнала. Единият е в район „Северен“ 

за обгазяване на три съседни двора от работата на заведение за бързо хранене 

(дюнерджийница), което работи денонощно. Коментирайки проблема, искаме да 

отбележим, че при такъв тип сигнали гражданите твърдят, че многократно се 

обръщат (а и нашите наблюдения са такива) към компетентните органи, но 

действията, които те предприемат, са неефективни, проблемите на гражданите не 
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се решават с месеци, а понякога и с години. Другият интересен сигнал е с молба за 

съдействие за пускане на чешмичката на Данов хълм (Сахат тепе), която 

гражданинът твърди, че е бетонирана. Вземайки повод от цитирания сигнал и 

предвид предстоящия пролетно-летен сезон, е необходимо да се прегледат всички 

чешмички и фонтанки относно готовността им да бъдат пуснати в експлоатация 

при затопляне на времето. Също така тук трябва да напомним, че върху чистотата 

на въздуха може силно да се влияе с миене на улиците на града, което и горещо 

препоръчваме. 

 

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

През отчетния период в раздела постъпиха два сигнала, които в сравнение със 

същия период на миналата година, когато те бяха единадесет, са драстично по-

малко. Постъпилите по-малко на брой сигнали не означава, че просто проблемите в 

тази сфера са напълно решени, а е отчет на една чисто статистическа случайност. 

Първият сигнал е от гражданка, която искаше информация за политиката на 

Община Пловдив при издаването на разрешения на улични музиканти, които се 

разполагат от парадните стълби (стълбите пред бившия бар „Каменица“)  на 

„Данов хълм“ до Римския стадион. Тя се оплаква от вдигания шум от 

озвучителните уредби на някои от уличните артисти. Освен това тя счита, че от 

контролните органи се проявява недопустима толерантност спрямо тази дейност. 

Във връзка с подадения сигнал поискахме становището на общината, от където ни 

бе отговорено, че ползването на общински площи от улични музиканти, певци, 

артисти и други самодейци не включва ползването на електронни усилвателни 

устройства, а контролът по тази част от наредбата се осъществява от ОП 

„Общинска охрана“, сектор „Общинска полиция – Пловдив“, Пловдивски 

общински инспекторат и органите на МВР. Ние считаме, че тази дейност е добре 

уредена в Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на Община 

Пловдив, но след като възниква повод за такъв сигнал допускаме, че контролът по 

спазването на тази наредба не е достатъчно ефективен. 

Вторият сигнал е подаден при нас на 24.10.2019 г. от адвокат, упълномощен да 

движи преписката. Той е адресиран и до кмета на Община Пловдив, до 

Пловдивския общински инспекторат, до Заместник-кмета по обществен ред и 

сигурност на Община Пловдив, до кмета на район „Тракия“, до Регионална здравна 

инспекция – Пловдив и до Пето полицейско управление – Пловдив, но към времето 

(средата на месец януари) на изготвяне на настоящия анализ, въпреки нашите 

конкретни питания и писма към институциите, нямаме информация за решаване на 

случая. Сигналът (жалбата) е против заведение (ресторант), който произвежда шум 

през нощта, шум от озвучителната уредба и шум от посетителите. Потърпевшите 

многократно са се обаждали на телефон 112, но от това няма краен, задоволителен 

резултат за тях. 
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Вземайки повод от визирания сигнал и изхождайки от досегашната практика, ние 

считаме, че трябва да се направи спешна промяна в наредбата на Община Пловдив, 

регламентираща издаването на удължено работно време за работа на заведенията 

(ресторанти, кафета, дискотеки клубове и други подобни).           

 

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. Единственият постъпил сигнал не касае качеството на 

услугите, предоставяни от естествения монополист. В случая се оспорва 

необходимостта от това контактът с тях да се осъществява чрез универсалните 

телефонни номера, започващи с 0700, което се отразява на сметката на обаждащия, 

ако разговорът е проведен от мобилен телефон, защото мобилните оператори не ги 

включват в пакетите с безплатни минути. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

За вторите шестмесечия на 2018 г. и 2019 г. имаме почти равно количество 

постъпили сигнали, като за 2018 г. те са пет броя, а за 2019 г. – шест броя. Този 

паритет е и за по дълги отчетни периоди. 

В настоящия анализ бихме искали да отбележим, че все повече граждани и етажни 

общности поставят въпроса, че „ВиК“ ЕООД – Пловдив подава вода в сградната 

инсталация с по-ниско от норматива налягане, което затруднява дори работата на 

пералните машини, които отказват да работят при такова ниско налягане, а 

понякога не позволява и ползването на душове. 

Друг сигнал е от група граждани, които живеят в кооперации на малка улица в 

центъра на Пловдив, но се наводняват дори при слаби дъждове, тъй като каналът 

(гириз) на улицата е стар и с малка пропускателна възможност. Имаме уверението 

на новото ръководство на Община Пловдив и на „ВиК“ ЕООД – Пловдив, че 

проектите вече са изготвени, предстои издаване на разрешение за строеж и 

реализиране на уличния канал в скоро време. 

Във връзка с големите ремонти на улиците на Пловдив бихме искали да 

препоръчаме на Община Пловдив в проекта и инвестициите да се включват не само 

уличните водопроводи и канали, но и техните отклонения към жилищните сгради, 

които също са остарели и често аварират. 

 

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

Малко повече спрямо съпоставим период са поставените казуси, касаещи 

отношенията на гражданите с мобилните оператори. Постоянното им присъствие 
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обаче в анализите показва, че културата на потребление на мобилни услуги не е на 

нужното ниво.   

Неочакваният висок размер на месечни задължения е настоящата водеща тема. При 

подобни оплаквания първата крачка, която е необходимо да се направи, е да се 

подаде жалба към съответния оператор. Това се осъществява в някои от  офисите 

на оператора, но такава може да се подаде и чрез онлайн форма през сайта на 

фирмата доставчик. Срокът за отговор е 30 дни и ако абонатът не е доволен от 

полученото становище по преценка се подава втора жалба. В последващи действия 

може да се потърси съдействието на Комисията за регулиране на 

далекосъобщенията или да се заведе граждански иск в съда. 

Предсрочното прекратяване на договор за ползване на услугите на оператор е 

казус, който често вълнува гражданите. От няколко години е факт влезнало в сила 

споразумение, с което се ограничиха броя на неустойките, които се дължат от 

гражданите при тези случаи, а именно – три месечни такси. Ако обаче към 

договора фигурира и електронно устройство (мобилен апарат, таблет или др.), 

тогава е нужно то да се изплати изцяло до остатъчната му стойност. В противен 

случай прекратяването на договора би било невъзможно. 

В поредна засегната тема се коментира разсрочването на дълг за ползване на 

мобилни услуги. Такова е възможно след сключване на споразумение с оператора, 

като последния е в правото си да определи месечната сума, която трябва да се 

внася за погасяването на висящото задължение. Ако обаче не се спазва 

договорения режим от длъжника, то кредиторът би могъл да пристъпи към 

изготвяне на изпълнителен лист или да го прехвърли към колекторска фирма, при 

което договорките биха били в доста по-неблагоприятни параметри. 

 

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

Двойно са се увеличили сигналите на гражданите свързани с техните 

взаимоотношения с различните по вид администрации. Поставените теми са 

разнообразни и индивидуални. 

Гражданите, които искат да сменят своя настоящ адрес, т.е. адресът, на който те 

пребивават в момента, е необходимо да подадат адресна карта до местното районно 

кметство, но със съгласието на собственика на имота. Ако обаче няма такова 

съгласие, тогава регистрацията става невъзможна, а пребиваващият изпада в 

нарушение и подлежи на глоба. Отрегистрирането от своя страна е процес, при 

който може да възникнат затруднения за собственика на имота, ако регистрирания 

не даде съгласие за това. 

Както и в други години бихме посъветвали гражданите да поставят проблемите си 

писмено пред администрацията и да търсят също писмени отговори от нея, а не да 

се задоволяват само с устна консултация от неин служител. В тази връзка при 
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откази на институции да приемат документи или да издадат такива отново 

препоръчваме на гражданите да изискват писмено мотивирани откази. 

И в настоящия период има казуси, свързани с изясняване на размера на данъка на 

недвижим имот и такса смет, но след консултация на място с експерти на Дирекция 

„Местни данъци и такси“ при Община Пловдив, противоречията са били 

отстранявани. 

При оплаквания за неетично поведение на общински служители съветваме 

потърпевшите да подадат сигнала си до кмета, респективно съответния заместник- 

кмет или районен кмет, които ще определят със заповед кои служители ще 

участват в разследване на случая. В така сформираната комисия обикновено се 

включва юрист от самата администрация, секретар и служител от съответния 

отдел, а след събирането на доказателства и анализ на казуса се изготвя 

констативен протокол и доклад. 

 

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

По принцип в направлението постъпват много малко сигнали. Това е една 

продължителна тенденция в годините, потвърдена и в настоящия отчетен период. В 

направлението за последните шест месеца не постъпи нито един сигнал. Това 

показва, че гражданите са наясно с действащата общинска наредба и когато 

регистрират обекти за търговска дейност на територията на Община Пловдив без 

затруднения подготвят нужните им документи и безпроблемно реализират своите 

инвестиционни намерения, а администрацията от своя страна спазва сроковете за 

издаване на нужните книжа, необходими за работата на тези обекти. 

 

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

Работата по това направление е важна част от работата на общинската 

администрация. Редовното почистване и извозване на сметта определят в една 

много голяма степен облика на един град. Като цяло може да се каже, че Пловдив е 

чист град, особено в центъра, малки изключения правят крайните квартали, в 

частност кв. Коматево и кв. Прослав. В тези квартали често се образуват 

нерегламентирани сметища. 

От подадените сигнали бихме отбелязали два. Единият е за занемарено голямо 

междублоково пространство в район „Южен“, което след нашата намеса бе 

почистено.  При този и подобни случаи установихме, че нишката се къса, поради 

конкретните отговорности, които имат общинските предприятия. Или иначе казано 

ОП „Чистота“ не чисти такъв тип междублокови пространства, тъй като в по-

голямата си част те са затревени и приличат на квартални градинки. ОП „Градини и 

паркове“ това междублоково пространство не го считат за градинка и го чистят 

неохотно и неприоритетно. Другият сигнал касае неподходящото време за 
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събиране на сметта. Съдовете се обслужват много рано сутринта, тази дейност 

произвежда шум, а от там и невъзможност да се спи. В този смисъл ОП „Чистота“ 

трябва внимателно да разглежда такъв тип сигнали, за да коригира графика си, а от 

там и часът на вдигане на съдовете за смет.   

 

По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Единственият подаден сигнал в направлението налага извода през изминалите 

години, че гражданите не намират затруднения да достигат до необходимата им 

информация, която касае работата на администрациите. 

 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

Продължава да бъде голям броят сигнали през последните месеци в настоящия 

ресор, което доказва, че на Обществения посредник се гледа като на фигура,  която 

съдейства и разрешава всякакъв вид казуси. 

Големите очаквания на гражданите налагат прочуването на голям обем от 

информация, преглед и тълкуване на закони, наредби и правилници, действащи 

както на местно ниво, така и национално. Всичко това с очаквания резултат да се 

дадат възможно най-правилните, практични, уместни и коректни съвети, които да 

улеснят в максимална степен бъдещите действия на жалбоподателите. Поради тези 

причини е събирана освен обичайната информация и такава, която касае 

правомощията на Комисията за финансов надзор и дейността на 

приватизационните фондове. 

Общественият посредник не може да се намесва в действията на банкови 

институции, съд и прокуратура, но въпреки това са давани няколко консултации в 

гореописаните аспекти.  

Също така са провеждани редица разяснения, които се отнасят в сферата на 

качеството на услугите, правата на гражданите при изпращането на колетни 

пратки, намирането на работа, наложени глоби от сектор „Общинска полиция – 

Пловдив“, разпоредителни сделки и ренти, свързани с недвижими имоти, сигнали 

за корупция, измами и тормоз. 

 

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) 
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Всичките сигнали в настоящия раздел касаят приблизително еднакви по вид казуси 

и инициативи на една и съща неформална група от граждани от гр. Пловдив, които 

обаче не се отнасят до правомощията на Обществения посредник. През изтеклите 

години институцията винаги се е опитвала да съдейства на въпросната група или на 

отделни техни членове по всички поставени от тях въпроси, но предвид 

многократно повтарящото се естество на засегнатите проблеми през втората 

половина на 2019 г. се взе решение да се спре да се регистрират сигнали, по които 

Обществения посредник вече е работил и изразил своето становище 

неколкократно. Въпреки това всеки подаден сигнал е детайлно анализиран и при 

възможност бихме продължили да бъдем и през следващите периоди в услуга на 

тази неформална група. 

 

 

13 януари 2020 г.                                    ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ 

И.Д. Обществен посредник на  

територията на Община Пловдив  


