
1 
 

ОО ББЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ НН   ПП ОО СС РР ЕЕ ДД НН ИИ КК   

НН АА   ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ИИ ЯЯ ТТ АА   НН АА   ОО ББ ЩЩИИ НН АА   ПП ЛЛ ОО ВВ ДД ИИ ВВ   

  

  

  

  

ААННААЛЛИИЗЗ     

  
ННАА   ППООСС ТТ ЪЪППИИЛЛИИ ТТ ЕЕ   ССИИ ГГ ННАА ЛЛИИ   ВВ   ПП РР ИИ ЕЕММННАА ТТ АА   ННАА     

ОО ББЩЩЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ ННИИЯЯ   ППООСС РР ЕЕ ДДННИИКК   ННАА   ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ИИЯЯ ТТ АА   ННАА   ОО ББЩЩИИННАА   

ПП ЛЛОО ВВ ДДИИ ВВ   ПП РР ЕЕ ЗЗ   ППЪЪ РР ВВ ОО ТТ ОО   66 --ММЕЕ СС ЕЕ ЧЧИИ ЕЕ   ННАА   22 00 22 00   ГГ ОО ДДИИННАА   

  

  

  

  

  

  

ИИ ЗЗ ГГ ОО ТТ ВВ ЕЕ НН   НН АА   ОО СС НН ОО ВВ АА НН ИИ ЕЕ   ЧЧ ЛЛ ..   22 55 ,,   АА ЛЛ ..   11   ИИ   АА ЛЛ ..   22   ОО ТТ   ПП РР АА ВВ ИИ ЛЛ НН ИИ КК АА   ЗЗ АА   

ОО РР ГГ АА НН ИИ ЗЗ АА ЦЦ ИИ ЯЯ ТТ АА   ИИ   ДД ЕЕ ЙЙ НН ОО СС ТТ ТТ АА   НН АА   ОО ББЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ПП ОО СС РР ЕЕ ДД НН ИИ КК   НН АА     

ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ИИ ЯЯ ТТ АА   НН АА   ОО ББЩЩИИ НН АА   ПП ЛЛ ОО ВВ ДД ИИ ВВ   

  

  

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Разпределение на сигналите на гражданите по направления 

 

Таблица 1 

 

 

 

№ 

 

 

 

Направление 

Входирани 

от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 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 

4 7 5 2 18 

2. Етажна собственост 3 1 4 0 8 

3. Социална политика 3 3 18 0 24 

4. Здравеопазване 0 0 1 0 1 

5. Образование 3 1 2 0 6 

6. Транспорт и безопасност на 

движението 

5 3 2 0 10 

7. Екологични проблеми 3 2 1 0 6 

8. Обществен ред и сигурност 1 0 3 1 5 

9. Топлофикация; 

Електроснабдяване 

0 3 5 0 8 

10. ВиК 0 0 1 0 1 

11. Телекомуникации;  

Мобилни оператори 

5 2 0 0 7 

12. Административно-техническо 

обслужване 

3 1 5 1 10 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

0 0 0 0 0 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

0 6 2 1 9 

15. Достъп до информация 1 0 7 0 8 

16. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

 

11 

 

3 

 

28 

 

0 

 

42 

17. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Общ. посредник) 

 

8 

 

0 

 

1 

 

0 

 

9 

Всичко:  50 32 85 5 172 

Общо: 82 90 172 
 

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.) 

 

42 

2.  Социална политика 24 

3.  Устройство на територията; незаконно строителство 18 

4.  Транспорт и безопасност на движението 10 

5.  Административно-техническо обслужване  10 

6.  Сметоизвозване и чистота на улиците 9 

7.  Приключени случаи, поради липса на правомощия  

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник) 

 

9 

8.  Етажна собственост 8 

9.  Топлофикация; Електроснабдяване и Електроразпределение 8 

10.  Достъп до информация  8 

11.  Телекомуникации; мобилни оператори 7 

12.  Образование 6 

13.  Екологични проблеми 6 

14.  Обществен ред и сигурност 5 

15.  Здравеопазване 1 

16.  ВиК  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 

В направлението постъпват писмени и устни сигнали с различно съдържание и 

обикновено с голяма степен на сложност и обемност. За разглеждането на такъв 

тип сигнали е необходимо не малко време за обследване на случая и искане на 

конкретна проверка от страна на общинската администрация и последващ отговор 

от нея. 

Има съществена разлика в броя на подадените сигнали за същия период на 

миналата година и тази година. През първото шестмесечие на 2019 г. те бяха 32 бр., 

а през настоящата година за същите тези месеци  получихме 18 бр. сигнали и 

жалби. Този спад го отдаваме на карантинния период във връзка с коронавируса и 

обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г. Въпреки намалелия брой 

сигнали, разделът отново остава водещ и важен в работата на институцията и се 

нарежда на трето място от разделите, по които се работи. 

През изтеклия период сигналите, които се подават са със следната тематика: 

 За лоша, липсваща, недостатъчна или повредена (наличие на дупки, 

невъзстановени тротоари и улици след разкопаване от кабелен оператор) 

инфраструктура. Във връзка с тези сигнали е искано от наша страна от 

районните администрации и администрацията на Община Пловдив да вземат 

отношение за това кога могат да решат поставените въпроси. Почти винаги 

отговорът е, че за настоящата година няма проекти и средства за исканите 

ремонти на улици, тротоари и други и че за въпросните обекти се предвижда да 

бъдат обезпечени с проект и средства през следващата година. Много от 

сигналите в тази посока са за това, че така се отговаря от години и нещата се 

прехвърлят за решаване през следващата година. 

 Незаконно строителство. Тези сигнали по принцип намаляват, но винаги 

присъстват не малко такива. Трябва да се отбележи, че много пъти 

администрацията забавя реакцията си по този тип сигнали, а това води до 

усложняване на ситуацията на място, а от там и неудовлетвореност от работата 

на общинската администрация. 

 Неудовлетвореност от урбанистичното развитие в града. Гражданите смятат, че 

Пловдив е много плътно застроен, липсват детски площадки и паркове, а 

местата, на които могат да се реализират такива, се предвижда да бъдат 

застроени с жилищни сгради или със сгради със смесено предназначение. Ние 

също считаме, че градът се презастроява и че са необходими повече зелени зони 

и детски площадки. В тази връзка в мой доклад от 27.02.2020 г. до Кмета на 

Община Пловдив описах четири случая, които с приетите или предложените за 

промяна подробни устройствени планове се уплътняват междублокови 
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пространства, като се оформят терени с нов характер и начин на застрояване. 

Лишавайки гражданите от съществуващите квартални градинки, детски 

площадки и друга инфраструктура, довежда до влошаване качеството на живот в 

контактната зона на въпросните уплътнени със строежи простраства. 

 Забавени или неудовлетворителни отговори от страна на администрацията на 

подадени от гражданите сигнали. 

Често приемната се посещава от граждани, които не са наясно с 

градоустройствените процедури, а така също и с приложимостта на Закона за 

устройство на територията и искат консултация по поставени от тях въпроси в тази 

сфера. 

От всички сигнали в този раздел ни се иска да отбележим един, който е за това, че 

поради нереализиране на проекта за разширение на бул. „Пещерско шосе“, имот 

(имоти) не могат да се ползват пълноценно, понеже къщите, които трябва да се 

премахнат след отчуждаването им при реализацията на проекта си, стоят още там и 

„запушват“ достъпа до тези имоти, в частност до магазините на хората. По проект и 

разрешение за ползване тези магазини трябва да излязат на улична регулация. Само 

така те могат да изпълняват функцията си на търговски обекти. Този въпрос и този 

казус за някои собственици не е решен повече от петнадесет години. 

 

По т. 2 от Табл. 1 Етажна собственост 

Броят на сигналите (8 бр.) през изтеклото шестмесечие е намалял в сравнение със 

същия  период на 2019 г., когато те са били 13 бр., но това не е драстично и е лесно 

обяснимо със създалата се здравна обстановка в България. Анализът показва, че 

проблемите си остават същите. 

Това са проблеми, които се генерират във всяка една етажна собственост и касаят 

въпросите за събирането и разходването на парите на собсвениците в жилищните 

сгради. Независимо, че в много от сградите вече има професионални 

домоуправители, тези въпроси пак се решават трудно. За решаването на някои 

казуси институцията търси съдействие от администрацията, но за жалост в много 

случаи не получава такова, защото администрацията счита, че това са спорове 

между частно-правни субекти и не иска да се намесва в тях, въпреки че Законът за 

управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Законът за устройство на 

територията (ЗУТ) са регламентирали обемите на такъв тип намеси. Такава 

„намеса“ в работата на етажната собственост е не само в интерес на гражданите, но 

и в интерес на администрацията. 

В настоящия анализ бихме искали да откроим няколко интересни случая. Единият 

от тях е за наличие на слънцезащитни тенти над терасите на последните етажи в 

жилищни сгради. Само такъв тип тенти и слънцезащитни съоръжения са позволени 

от ЗУТ, но когато през зимата се покрият със сняг, поради гладкостта на 
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поликарбоната, от който са направени тези съоръжения, той често се изсипва от 

голяма височина (във визирания случай от 25 м.) върху земята и тротоарите, по 

които се движат хора, а това е особено опасно за тях. 

Втори интересен случай е за апартамент, който се отдава за нощувки. Проблемът 

тук е, че в него, респективно в жилищната сграда, има повишен достъп на много 

външни хора, което притеснява постоянно живеещите в сградата. 

Друг интересен сигнал е за отглеждането на голям брой (повече от 17) котки в 

жилище. По този въпрос Пловдивския общински инспекторат отговаря, че 

решението е в правомощията на етажната собственост, в частност на общото 

събрание.   

 

По т. 3 от Табл. 1 Социална политика 

Ресорът е увеличил количественият си показател спрямо първото шестмесечие на 

2019 г. и е на второ място като тематично присъствие, изпреварвайки обичайния 

първенец в тази класация – ресорът „Устройство на територията; незаконно 

строителство”. Запазва се и акцентът на проблемите, а именно търсенето на 

различни видове помощи – било то финансови или от друго естество. 

Тази година институцията на Обществения посредник работи много активно и 

ползотворно с Български червен кръст – Пловдив (БЧК – Пловдив) и една голяма 

част от постъпилите сигнали са решавани с тяхната пряка намеса чрез осигуряване 

на хранителни продукти на граждани в спешна нужда или посещение от 

доброволец в дома на гражданин, който се нуждае от друг вид подкрепа. 

Друга част от гражданите получиха нужната помощ след наше съдействие за 

включването им в проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в Община Пловдив” към Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020”. Комбинираната мобилна услуга, която включва 

медико-социално обслужване в домашна среда според индивидуалните 

потребности се оказа идеалното разрешение за част от изразените нужди. Други 

граждани пък бяха записани в обществената трапезария „Топъл обяд”. 

Същият проект обаче е бил и два пъти обект на недоволство от страна на 

ползватели, които се оплакаха от неуредици и недостатъчно качество на 

предоставената услуга. Поради това от наша страна бяха проведени спешни 

консултации с ръководителите на проекта с цел по-бързо разрешеване на 

фиксираните проблеми. Към тази група следва да добавим и нашето съдействие за 

назначаването към тази програма  на гражданка като сътрудник „Социални 

дейности”. 

На институцията продължава да се възлагат надежди за качествена консултация 

относно настаняване в общински жилища или удължаването на настанителни 

заповеди, както е било три пъти през изтеклия период, но прави впечатление, че 
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заинтересованите лица не са запознати добре с действащата Наредба за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и 

продажбата им. 

Другата по-голяма част от поставените искания са свързани с финансова подкрепа, 

която е търсена от Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив към Агенцията за 

социално подпомагане. Към тази тематика ще прибавим и дадена консултация за 

отпускане на средства от Община Пловдив на социално слабо лице за изработка на 

протеза. 

Както и през други години и сега има сигнали, които са свързани с 

неудовлетвореност от експертните решения, постановени от Териториални 

експертни лекарски комисии (ТЕЛК). За тях сме търсили допълнителни становища 

от Националния осигурителен институт. 

Въпреки, че според действащата нормативна уредба компенсациите за граждани с 

дългогодишен жилищно-спестовен влог (т.н. лихво-числа) към 31.12.2019 г. вече са 

изплатени на всички правоимащи, които са подали документи, отново граждани се 

обръщат към нас за допълнителни консултации. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Здравеопазване 

Общественият посредник не е често търсен за проблеми от подобен тип, а разделът 

е един от най-малко активните. Подаден е само един сигнал съотносим в този 

ресор, в който се търси съвет дали гражданин трябва да се възползва от 

предложение на РЗИ – Пловдив за извършване на безплатен тест за КОВИД 19.   

 

По т. 5 от Табл. 1 Образование  

Проблемите в сферата на образованието не са от най-често засяганите при работата 

на Обществения посредник, но са едни от най-чувствителните и важните, особено 

за родителите. 

Въпреки добре работещата според нас система за електронно централизирано 

класиране за прием на деца в общинските детските ясли и детски градини на 

територията на Община Пловдив, преобладаващите въпроси в ресора са свързани 

именно с това. Разговаряйки със загрижени родители на деца, некласирани след 

първи етап, те споделят с нас своите опасения за възможни манипулации при 

подготвянето на документите за кандидатстване от други родители като се 

използват некоректни похвати, за да може да си повишат точките при следващото 

класиране. В случая става дума за поставяне на преекспонирани и дори фалшиви 

диагнози на деца, които иначе се отразяват сериозно в „положителна” насока при 

натрупването на точковия актив. Явно амбициите на родителите за прием в 

конкретна ясла или градина са по-големи от моралните им съображения. Една от 
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засегнатите майки беше твърдо решена да оспори някои от получените резултати и 

диагнози, а от наша страна направихме проучване за това какъв е пътят за 

опровергаването им. След няколко дни размисъл, тя обаче се отказа от намеренията 

си с аргумент, че това ще се отрази негативно върху психическото състояние на 

децата с манипулираните резултати, за което те нямат вина. И с основание! 

Една неформална група от граждани от гр. Пловдив два пъти поставя въпроса за 

организирането на „кръгла маса” за проблемите на дистанционното обучение на 

училищните общности в Пловдивска област, за което от наша страна сме изразили 

готовност за участие ако тя бъде осъществена. 

Получен е и един сигнал от гражданин, именувал се с популярни български имена 

и представящ себе си като събирателно име, включващо учители от едно от 

училищата в гр. Пловдив. В него бяха отправени много тежки обвинения към 

директора на училището, което налагаше осъществяването на реална среща, за да 

се съберат допълнителни данни от всички засегнати в случая лица. От 

институцията решихме, че ще отправим покана на посочения адрес към 

гражданина със събирателното име, въпреки че върху жалбата липсва положен 

подпис, уверявайки го, че имаме вменени задължения в нашия Правилник, според 

който Обществения посредник е длъжен да не разгласява самоличността на 

гражданите при тяхно желание, но до този момент нямаме получен отговор. 

 

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

Разделът се характеризира с голяма обществена значимост и поради тази причина 

по принцип тук постъпват относително голям брой сигнали, което се потвърждава 

и от постъпилите сигнали през отчетния период (10 бр.). В сравнение със същия 

период на миналата година, когато те са били 6 бр., сега завишението е с повече от 

50%, въпреки пандемията от коронавируса у нас. Темите, които вълнуват 

гражданите са разнопосочни, но могат да се групират в няколко групи: 

Първата група е сигнали от граждани за наложени глоби с фиш, като в тази група 

попадат различни казуси, като: недоразумение и грешки при подаване на SMS за 

паркиране в обозначените зони; липса на отговор от страна на общинската 

администрация за обяснение и възражение срещу наложена глоба с фиш. 

Тук бихме искали да отбележим един интересен случай, при който на гражданка й 

е съставен фиш и след това наложена санкция за неправилно паркиране с мотив 

„паркиране до пешеходна пътека на разстояние по-малко от 5 метра“. На място 

обаче се оказва, че гражданката е паркирала на разчертано служебно паркомясто, за 

което се заплаща на общината, но служителите от Трето полицейско управление – 

Пловдив, които са направили фиша след работно време, считат, че паркирането е в 

нарушение на Закона за движение по пътищата. Нашата проверка по случая стигна 
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до информацията, че пешеходнато пътека е разчертана след разчертаване на зоната 

за паркиране там. Проверката по създадения казус продължава. 

Втората група от сигнали е за автомобили, които не са в движение (изоставени) и 

стоят много време по улиците и междублоковите пространства, понякога и в 

градинките. 

Третата група са единични сигнали, които са: оплакване срещу шофьор на автобус, 

който не спира на всички спирки; затруднено движение и невъзможност за 

паркиране, поради ремонт на много улици и нежелание от страна на служители на 

„Общинска охрана“ да направят временен компромис относно неправилното 

спиране на тези улици; жалба срещу ограничител на скоростта („легнал полицай“), 

който се оказа, че е монтиран без съответните проекти; повреден уличен стълб. 

В този раздел трябва да отбележим, че години наред периодично възниква 

въпросът, че често не работи асансьорът на пасарелката над софийската жп линия в 

кв. Прослав. Това засяга около 4-5 хиляди души от квартала, но най-много майките 

с деца и хората с увреждания. Въпросната пасарелка не е на Община Пловдив, тя е 

на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, но те на практика нямат 

действен контрол върху тази част от съоръжението, а гражданите страдат от това, 

че нямат асансьор. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Сигналите в направлението бележат малък спад, сравнявайки двата шестмесечни 

периода на тази и миналата година. През първите шест месеца на тази година 

постъпиха 6 сигнала, за същия период на миналата година те бяха 9 бр. Тези 

сигнали не могат да се групират в някакви групи, защото те са единични въпроси, 

които поставят гражданите за лични проблеми и не третират големи общоградски 

проблеми. Те са за окастряне на дървета; за обгазяване на съседни имоти от работа 

на заведение за бързо хранене; неподходящо разполагане на контейнери за битови 

отпадъци; оплакване за замърсяване на пространство пред жилищен блок, където 

етажен съсобственик храни с мокър хляб бездомни котки; за климатик, който капе 

върху климатика на гражданина подал сигнала; лошо състояние на междублоково 

пространство. 

Тук отново бихме искали да коментираме сигнала, при който заведение за бързо 

хранене обгазява околното пространство и най-вече съседите с въздух от 

климатичната система, която изхвърля миризми с неясно съдържание, явяващ се 

вторичен продукт от приготвянето на храната в заведението. В случая не е толкова 

интересно самото замърсяване на въздуха, което е факт, а невъзможността на 

институциите (районна администрация, районно полицейско управление, РЗИ, 

Агенция по безопасност на храните) да се справи от години с въпроса, който 

поставят жалбоподателите.  
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Въпреки относително малкия на брой постъпили сигнали и тяхната не голяма 

обществена значимост, считаме, че работата по решаване на проблемите, касаещи 

направлението, е изключително важна. Решаването на тези въпроси засяга 

жителите на целия град. Необходимо е популяризирането в по-голяма степен от 

страна на Община Пловдив на програмата за замяна  на печките на дърва и 

въглища, с които се топлят някои домакинства, с по-екологично гориво. Също така 

е необходима политика и за намаляване на фините прахови частици във въздуха. В 

тази връзка е нужно изготвянето на карта на замърсеността на Пловдив, но за 

набавяне на тази информация трябва многократно да се увеличат станциите за 

измерване на показателите на замърсеност с фини прахови частици на въздуха. 

 

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

През изтеклото шестмесечие в раздела постъпиха 5 бр. сигнала, което е с един 

повече за същия период на миналата година. Въпреки, че разделът също се 

характеризира с голямо обществено значение, постъпилите сигнали касаят като 

цяло частни случаи. Въпреки своята индивидуалност, три от жалбите засягат много 

хора. Те са против квартални спортни площадки, които при своето функциониране 

произвеждат шум, който идва от тупкането на топката в земята, която обикновено е 

асфалтова настилка. Също така шумът е много силен при ударите на топката по 

ограждащите елементи, които са от колове с опъната метална мрежа между тях. 

Този шум е особено осезаем, когато общият шумов фон в града по разбираеми 

причини намалее след 22 часа. Във връзка с всички тези сигнали сме изискали 

администрацията да се произнесе по тях, като сме правили съответни препоръки за 

решаване на проблема. На площадките да се поставят табели, на които да се 

запише работното им време, а така също и да се определи видът спорт, който може 

да се практикува и възрастовата граница на лицата, които могат да играят там. За 

една от площадките поискахме да има специален режим на работа на осветлението, 

като то да се самоизключва след 23 часа. Трябва да се има предвид обаче, че 

спортните площадки имат освен здравни, но и социални функции. 

Другите два случая са: първият за загубено портмоне от възрастна гражданка в 

магазин от голяма верига за хранителни стоки, на която за жалост не можахме да 

помогнем, а й препоръчахме да се обърне към полицията, но я предупредихме, че 

въпреки наличието на камери в магазина, трудно може да се намери човекът, който 

е намерил портмонето й, а от там и да й бъде върнато. Вторият сигнал е за наличие 

на голям брой кучета в района на подстанция „Христо Смирненски“. За този 

случай сигнализирахме Националната електрическа компания, от която все още 

към времето на подготвяне на настоящия анализ нямаме становище. 

 

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

Казусите, отнасящи се за ресора, са намалени спрямо първото шестмесечие на 

предходната година, като по този начин се потвърждава тенденцията през 

последните години  за намаление на проблемите на гражданите, които ползват 

услугите на естествения монополист. 

Поставени са обичайни въпроси, касаещи завишени размери на сметки за 

изразходена топлоенергия и топла вода. За поставените казуси са направени 

консултации с гражданите и те са изпратени за разглеждане и становища по 

компетентност към Министерството на енергетиката. Проблемите са съотносими 

към въпросите за анализ на количеството енергия, отдадена в топлоснабдена сграда 

и служебно начислени количества топла вода, поради неподменени индивидуални 

водомери. Въпреки, че през изтеклите години многократно се повдига въпросът за 

начина на изчисление на т.нар. такса сградна инсталация, за сега законодателят не 

предприема промени в закона, за да се защити интересът на собственици на обекти 

в такива топлоснабдени сгради. 

 Електроснабдяване и Електроразпределение 

Сигналите в ресора са само четири броя и  касаят конкретни казуси, от които не 

произтичат изводи за лошо предоставени услуги от естествения монополист. За 

това и не е възможно от наша страна да се направи анализ, а само описание на 

поставените проблеми. 

С наше съдействие е изяснен размерът на задължението за електроконсумация в 

апартамент, в който от 15 години е прекъснато електрозахранването. В друг случай 

е потърсена нашата помощ за възстановяване отново на електрозахранването 

на  ресторант, който е спрял да работи, поради обявеното извънредно положение в 

страната. В тези два случаи бе предоставен конкретен разплащателен план за 

погасяване на задълженията. 

Необичайно високи сметки са причина трудноподвижна възрастна гражданка да 

потърси съдействие от нас за извършване на проверка, която да установи дали има 

злоупотреби с електромера й. 

Последният случай касае правомощията на Комисията за енергийно и водно 

регулиране, от където все още не са се произнесли по случая. 

 

По т. 10 от Табл. 1 ВиК 

За отчетния период постъпи само един сигнал от гражданка, която бе притеснена 

от неотчитането на консумацията на вода в жилището й в рамките на въведеното от 

правителството извънредно положение на 13.03.2020 г. и получилата се голяма 

сметка (по нейните разбирания) след изравнителния отчет. Госпожата е 

консултирана, като й е обяснено, че не бива да има страхове, че ще бъде ощетена, а 
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и „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив изготвиха технология и начин да се отчитат 

водомерите своевременно, а от там и заплащането, което ще бъде съгласно 

актуалната отчетена вода, преминала през водомера на абоната. 

  

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

Няма промяна в броя на сигналите, постъпили в настоящия ресор в сравнение със 

същия период от миналата година, но има промяна в акцентът на поставените 

проблеми. Повече от половината казуси този  път са насочени към монтираните 

антени на мобилни оператори на покривите на жилищни сгради. Гражданите 

няколко пъти са ни сигнализирали, че не са били уведомявани за монтажа им. 

Същевременно  наличието на антените се изтъква като основание за здравословни 

проблеми като световъртеж, главоболие, безсъние и други, както и като  причина за 

повреди в електроуреди по време на буря.  Същият монтаж може да бъде извършен 

само след взето решение с нужната представителност на етажната собственост. В 

тези случаи сме търсили становищата на Община Пловдив и РДНСК – Пловдив 

относно тяхната законност (издадени разрешения за ползване), на РЗИ – Пловдив 

относно тяхната безопасност, а от  „Електроразпределение Юг” ЕАД сме търсили 

информация за регистрирани смущения в електрозахранването на засегнатите 

адреси. 

Разбира се отново има в направлението и сигнали, свързани с обичайните 

проблеми, регистрирани и в изминали години, а именно възникнали задължения за 

минал период без те да са известни на абоната и тежки финансови последици при 

предсрочно прекратяване на договор. За всички подадени сигнали са правени 

справки на място в офиси на съответните мобилните оператори в присъствието на 

жалващите се и са изисквани становища от техните централни управления в София. 

 

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

Два пъти по-малко са броя на проблемите, свързани с настоящия ресор спрямо 

минал период, което предполагаме е свързано с по-ограничените контакти на 

гражданите с администрациите по време на извънредното положение в страната. 

От постъпилите сигнали има само една обособена по-голяма група, която касае 

липса на отговори от държавна или общинска институция към гражданите във 

връзка с поставени искания. При тези случаи от наша страна се налага да се правят 

устни справки в съответните деловодства, а доста често и да се търсят писмени 

отговори за изясняване на причините за това. В тази връзка призоваваме 

администрациите да спазват определените в Админстративнопроцесуалния кодекс 

срокове за произнасяне по сигнали и жалби. Бихме си позволили и да напомним, че 

органите на местното самоуправление и длъжностните лица, до които са отправени 

сигналите, предложенията и препоръките от Обществения посредник, са длъжни да 
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ги разгледат и да се произнесат по тях в 30-дневен срок, съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община 

Пловдив, срок който се нарушава редовно от някои от общинските структури. 

Най-често срещаният проблем в този раздел през изминалите години, а именно за 

размера на данък сгради и такси смет, този път е засегнат само един път. Само един 

сигнал касае и работата на НОИ – Пловдив и той се отнася до неприемане на 

документ (уверение), издаден в електронен вариант от университет в Англия във 

връзка с отпускане на наследствена пенсия. 

Една и съща гражданка два пъти се е консултирала за възможността да й бъдат 

издадени безплатно документи (свидетелство за съдимост, удостоверение от 

Прокуратура, удостоверение за правно ограничение от служба ГРАО и др.), без 

такса, поради това, че е социално слаба. 

Друга гражданка се е съветвала с нас във връзка с получен отказ от Община 

Пловдив да й бъде предоставена документация по разпоредителна сделка за 

закупуването на ведомствен апартамент, но тъй като по случая се води дело, то от 

наша страна тя е получила само устна консултация. 

Най-остро поставения проблем се отнася до липсата на свързаност  между базата 

данни на някои национални институции, което в случая е довело до тежки 

емоционални сътресения на хора, които са загубили скоропостижно свой близък. 

Във връзка с конкретният повод е получено писмо от Териториална-експертна 

лекарска комисия (ТЕЛК), с което се приканва за ново освидетелстване на лице, 

което е починало преди два месеца. По случая бе потърсено становището на 

Националния омбудсман, който от своя страна се обърна към Министъра на 

здравеопазването с препоръка за извършване на проверка по случая. В получен 

отговор от Заместник-министъра на здравеопазването получихме уверението, че 

предвид обществената значимост на органите на медицинска експертиза и защита 

на правата на хората с увреждания е започната процедура за осигуряване на 

необходимия достъп до съответните база данни, за да може в реално време да се 

извършват нужните справки. 

 

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

В раздела през отчетния период не постъпиха сигнали и жалби. По принцип 

постъпващите сигнали и жалби тук в последните години са малко. През 2019 г. 

постъпи само един сигнал. В началото на съществуването на институцията в 

раздела постъпваха около десетина сигнала за шест месеца, но сега тенденцията е 

на трайно намаляване. Въпросите, които поставяха гражданите най-вече бяха 

свързани с търсене на консултация и информация относно това какви документи са 

необходими за категоризиране на заведения, какви документи и строителни книжа 

се изискват за откриване на магазини, а така също как да се обърнат към Комисията 
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за защита на потребителите, за да защитят интересите си, като потребители. 

Анализът на сегашното състояние води до извода, че гражданите са се ориентирали 

в нормативните документи, касаещи откриването на различен тип заведения, 

изваждане на документи за монтиране на преместаеми обекти и начинът и 

възможността за функциониране на маси за открито сервиране на терен общинска 

собственост. Свеждането на сигналите в ресора до минимум означава, че 

общинската администрация се справя с вменените си ангажименти по въпросите на 

търговските обекти и търговската дейност на територията на Община Пловдив. 

 

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

През първото шестмесечие на тази година постъпилите сигнали (9 бр.) са доста 

повече в сравнение със същия период на миналата година, когато постъпи само 

един сигнал. Това не е поради настъпила някаква драстична промяна в работата на 

общинската администрация, а е чисто статистическо отражение на една 

фактология. 

Сигналите от този раздел могат да се обособят в две групи: 

Едната е за препълнени  и необслужени контейнери за смет. На гражданите е 

оказано съдействие, като им е предоставен телефон на ОП „Чистота“, на който 

могат да съобщават за несъбрани или препълнени съдове за смет или контейнери за 

смет. 

Другата е за това, че сметосъбиращите камиони произвеждат голям шум при своята 

технологична работа, когато събират сметта от контейнерите в ранните часове на 

деня. Гражданите, подписали сигнала против шумните камиони на ОП „Чистота“, 

са 84 човека, като се представляват от човек с юридическо образование. В доводите 

си, че тази дейност е шумна е и че небива да се извършва в тези часове (преди 8 

часа), те се позовават на чл. 16а, ал. 3 от Закона за защита от шума в околната среда 

(ЗЗШОС), влязъл в сила на 02.07.2019 г. Във връзка с този тип сигнали ние 

считаме, че водещ и приложим е ЗЗШОС, а не Наредбата за осигуряване на 

обществен ред на Община Пловдив. В този смисъл графикът за събиране на сметта 

трябва да е съобразен с този закон. 

 

По т. 15 от Табл. 1 Достъп до информация 

Незначителният брой на сигналите в настоящото направление през изтеклите 

години не дава основание да се направи извод, че гражданите през 2020 г. са имали 

проблеми при намиране на нужната им информация, свързана с работата на 

администрациите, тъй като броят им иначе е увеличен два пъти и половина. 

Процесът вероятно е свързан с обстановката на обявената пандемия, при която е 

било по-удобно за тях да общуват с Обществения посредник. 



15 
 

По-голямата част от поставени въпроси естествено касаят условията за развиване 

на бизнес и правилата при напускането на града по време на извънредното 

положение. 

Останалата част от въпросите са зададени преди наложените рестрикции и се 

отнасят до решения на Общински съвет – Пловдив, документи за общинско 

жилище, бъдещето на компенсаторните записи, информация за адресите на 

централни институции и представителство на европейски институции, обща 

информация за развиване на дейност „шивач”, което наложи посещение на място в 

Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив. 

 

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

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

Настоящият ресор е претърпял истински бум в сравнение с други години и той вече 

не е само един от най-активните, а се е превърнал в най-многобройния в 

количествен аспект. Причината за това е ясна – гражданите имат нужда от 

институция или фигура, която в неформален стил, безплатно и в кратки срокове да 

им даде нужната информация и да съдейства за разрешаването на проблеми от 

всякакво естество. 

Почти невъзможно е да се групира естеството на сигналите, които иначе няма как 

да бъдат включени в досегашните ресори до тук, но все пак отличаващи са тези, 

които са свързани с отпуснати кредити и събирането им чрез частни съдебни 

изпълнители (ЧСИ) или колекторски фирми. Прави впечатление, че гражданите не 

са запознати и подготвени напълно за възможните последствия при 

необслужването на кредитите си. Тук се има предвид настойчивите действия на 

колекторските фирми, често граничащи със закона, както и нарастването в пъти на 

един дълг при попадането му в ръцете на ЧСИ-тата. Отличаващи се са два сигнала 

за отпуснати кредити на граждани, диспансезирани в „Център за Психично Здраве 

Пловдив” ЕООД, като в единия случай се касае за отпуснати пет кредита в рамките 

на десет дни, а в другия потърпевшия твърди, че не е теглил кредит от финансовата 

институция. 

Съвсем естествено беше, че получихме и запитвания във връзка с въведеното 

извънредно положение, които се отнасят до въведените мерки от кризисния щаб 

към Община Пловдив. 

Всички останали подадени сигнали може да ги определим като дадена информация 

и консултации по разнородни въпроси, свързани с: кандидатстване за работа в 

общинска детска градина; неизплатени заплати от юридическо лице; имотни 

неуредици между съсобственици; психологически тормоз на работното място; 

недоволство от функционирането на магазин за хранителни стоки; водени дела в 
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съда; злоупотреба с пълномощно за управление на МПС; закупени акции; търг на 

жилище, поради съдебна делба; домашно насилие; неплатени данъци на гражданка 

под запрещение и др. 

 

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) 

Декларираната готовност, отразена в предишния раздел от институцията за 

безприкословно съдействие по всякакъв вид поставени казуси, макар и в много 

редки случаи, не може винаги да бъде проявена,  а тях ги отразяваме в настоящия 

раздел. 

Преобладаващи са няколко идентични искания, поставени от една и съща 

неформална група от граждани от гр. Пловдив, които или не се отнасят до 

компетентността на Обществения посредник или по същите вече е работено и са 

били многократно изказвани становища. 

Извън сферата на пълномощия са и искания за намиране на работа, както и лични 

проблеми, в конкретния случай, свързани с неразбирателство при съжителство на 

няколко поколения в едно жилище. 

 

 

16 юли 2020 г.                                        ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ 

И.Д. Обществен посредник на  

територията на Община Пловдив  


