
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 11   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 

Регистрирани сигнали 

от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 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. Административно-техническо 

обслужване 

2 3 3 2 10 

2. ВиК 4 2 2 0 8 

3. Достъп до информация 0 0 1 0 1 

4. Други (трудово-правни, лични, 

проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, 

незачитане достойнството, 

правата и свободите на 

гражданите и пр.) 

 

6 

 

3 

 

15 

 

0 

 

24 

5. Електроснабдяване;  

Топлофикация 

2 3 3 0 8 

6. Екологични проблеми 2 2 3 1 8 

7. Етажна собственост 1 0 6 1 8 

8. Здравеопазване 1 3 2 0 6 

9. Мобилни оператори; 

Телекомуникации 

0 1 0 0 1 

10. Образование 0 0 1 0 1 

11. Обществен ред и сигурност 0 0 0 1 1 

12. Приключени случаи, поради 

липса на правомощия (съгласно 

Правилника за организацията и 

дейността на Общ. посредник) 

 

12 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

13. Регистрация на търговски 

обекти; търговска дейност 

3 3 0 0 6 

14. Сметоизвозване и чистота на 

улиците 

0 0 0 0 0 

15. Социална политика 2 0 19 0 21 

16. Транспорт и безопасност на 

движението 

3 4 1 1 9 

17. Устройство на територията; 

незаконно строителство 

6 6 7 2 21 

Всичко:  44 30 63 8 145 

Общо:  74 71 145 
 

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.) 

24 

2.  Социална политика 21 

3.  Устройство на територията; незаконно строителство 21 

4.  Приключени случаи, поради липса на правомощия  

(съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник) 

12 

5.  Административно-техническо обслужване 10 

6.  Транспорт и безопасност на движението 9 

7.  ВиК 8 

8.  Електроснабдяване и Електроразпределение; Топлофикация 8 

9.  Екологични проблеми 8 

10.  Етажна собственост 8 

11.  Здравеопазване 6 

12.  Регистрация на търговски обекти; търговска дейност 6 

13.  Достъп до информация 1 

14.  Мобилни оператори; Телекомуникации 1 

15.  Образование 1 

16.  Обществен ред и сигурност 1 

17.  Сметоизвозване и чистота на улиците 0 
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3. Анализ, изводи и препоръки по тематичните направления /графа 2 на т. 1/ 

 

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

Първото полугодие на 2021 г. отново премина под знака на коронавирусната 

пандемия. Въпреки това, сигналите продължаваха да постъпват по обичайните 

начини, а именно, като се подават на място, по пощата, а така също и по 

електронната поща. 

Запазено е нивото на подадените сигнали в настоящия ресор, който иначе намали 

активността си през миналата година. Ние тогава предположихме, че причината за 

това са вероятно по-ограничените контакти на гражданите с администрациите по 

време на извънредното положение в страната. За първото шестмесечие на 2021 г. е 

трудно да предположим, че причината отново е същата.  

 Обобщеният преглед на поставените проблеми не могат да се групират по някакъв 

еднороден критерий, но действията, които се предприемат от наша страна, са 

свързани обичайно с проведени устни или писмени справки с деловодствата на 

съответните институции. Това се отнася за поставените казуси, свързани с: отказ за 

издаване на удостоверение от районна администрация, че даден обект все още не е 

въведен в експлоатация; удостоверение за адресна регистрация; забавено издаване 

на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект от магазин в гараж; 

удостоверение за идентичност на адрес. 

Най-често засяганата тема тук е размерът на такса смет за недвижим имот. Един от 

поставените сигнали е знаков, тъй като касае неправилно третиране на закона, което 

често се среща и през изминалите години. Собственици на недвижими имоти считат, 

че след като един имот не се използва, то за него не бива да се плаща такса смет, а 

същото според тях трябва да бъде уредено просто само с едно деклариране в 

Дирекция „Местни данъци и такси“ – Пловдив. Звучи справедливо за собственика, 

но не и за местната администрация, която няма как да установи дали наистина един 

имот се използва или не. За това за целта се изискват и документи, 

удостоверяващи  прекъснато ВиК, електрозахранване и топлозахранване. 

Поставен бе и интересен специфичен казус, касаещ преразглеждане и преизчисление 

размера на таксата за битови отпадъци на сграда, в която се помещават две частни 

училища, с което се иска уеднакняване на критериите,  по които се изчислява 

таксата за общинските и държавните училища в сравнение с тези на частните. По 

случая все още Общински съвет – Пловдив не се е произнесъл. 

Гражданка предпочете чрез нас да провери в коя секция ще гласува на 

парламентарните избори през месец април 2021 г., тъй като междувременно е 

сменила своя постоянен адрес. В тази връзка за всички, които търсят подобна 

информация, трябва да се знае, че подобна справка по адрес или ЕГН може да се 

направи през интернет на електронния сайт: https://www.grao.bg/elections/.  

https://www.grao.bg/elections/
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Друга гражданка ни сигнализира в следващ сигнал, че според нея обявените 

електронни пощи на една от държавните институции не са валидни, а от тук и 

невъзможността да се свърже с нея. 

Постъпил е и сигнал, който касае липса на реакция от страна на районна 

администрация за сигнали, подадени през 2019 г., въпреки вменените 

недвусмислени срокове за отговор заложени в Административнопроцесуалния 

кодекс.     

В приемната на Обществения посредник беше изготвено възражение от името на 

гражданин срещу отказ да се върне контролния му талон за управление на МПС, 

поради неплатени глоби, които той самият предпочете да внесе лично в 

деловодството на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пловдив. В мотивите си 

ние посочихме становище на Конституционния съд на Република България по 

искане на Националния омбудсман, с което се обяви за противоконституционни чл. 

171, т. 1, б. „д“ и чл. 171, т. 2, б. „к“ от Закона за движение по пътищата, а именно, че 

временното отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач, който има 

неизплатена глоба в срока за доброволно плащане до заплащане на самата глоба, е 

противоконституционно.   Към днешна дата все още нямаме резултат дали е уважено 

възражението.         

 

По т. 2 от Табл. 1 ВиК 

Анализът на направлението сочи, че сигналите през изминалото полугодие са се 

увеличили, като за отчетния период те са били 8 броя, а за същия период на 

миналата година е имало само един сигнал. Това не означава, че ВиК – Пловдив са 

завишили качеството си на работа (предлаганата услуга) многократно. Това е просто 

един статистически отчет, който е с плаващи данни във времето. 

От разглеждането на подадените жалби и сигнали се стига до извода, че проблемите 

през годините са едни и същи и те са както следва: 

 Високи сметки за консумирана вода. Тези сигнали зачестиха във времето на 

кризата с Covid-19. Това ние си обясняваме с факта, че инкасаторите на 

дружеството не влизаха в жилищата на гражданите и не отчитаха показанията на 

уредите и имайки информация от тях, те начисляваха консумираната вода 

служебно (по прогнозни отчети). 

 Чести аварии по водопроводната мрежа, при което гражданите остават без вода 

продължително време. Тук трябва да откроим един от сигналите, при който 

граждани ни сигнализират, че липсва водоснабдяване в кв. „Прослав“ повече от 

24 часа и освен това в квартала не са докарани водоноски. 

В заключение искаме да кажем, че често каналната мрежа не може да поеме 

падналите, при това не особено големи, валежи.  
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По т. 3 от Табл. 1 Достъп до информация 

Въпреки обявената пандемия и предполагаемите затруднения, които биха имали 

гражданите при отношенията си с администрациите, в настоящия ресор е постъпил 

само един сигнал, с който е търсена информация за това кои са компетентните 

институции, които биха могли да имат отношение към възникнал пожар на 

сметището край село Цалапица. 

 

По т. 4 от Табл. 1 Други (трудово-правни, лични, проява на некомпетентност, 

недобросъвестност, мудност, незачитане достойнството, правата и 

свободите на гражданите и пр.) 

Изключително пъстра е отразената тематиката в този раздел, в който се разпределят 

сигнали, които не могат да бъдат класифицирани спрямо останалите раздели. Като 

количествен аспект те са намалели близо наполовина спрямо същия период на 2020 

г., но това си остава най-натоварения ресор в настоящия анализ. Обяснението за този 

постоянен процес е, че гражданите предпочитат да получат навременна и 

изчерпателна информация за проблеми от различно естество, съветвайки се с 

Обществения посредник, отколкото сами да я потърсят в интернет пространството, 

да се обадят по телефон или да посетят на място някои  от административните 

институции. 

Действията на Частните съдебни изпълнители (ЧСИ) и колекторските фирми тук 

имат известен акцент. И до като в подхода на колекторските фирми, които 

обстрелват длъжниците с телефонни обаждания без да предоставят писмени или 

електронни  справки за това как се е формирал дългът през годините, намираме 

логично обяснение  защо често гражданите се допитват как да постъпят в подобна 

ситуация, то за нас е необяснимо объркването, в което се изпада, когато има 

изпълнително дело, попаднало при ЧСИ. Длъжниците имат право лично, чрез 

адвокат или чрез пълномощник да посетят офиса на съответния ЧСИ, където ще им 

се предостави пълната информация за историята на дълга.  Иначе е ясно, че един 

дълг, попаднал при ЧСИ, може само да се увеличава във времето и трябва да бъде 

изплатен възможно най-скоро. В тази връзка пропаднаха надеждите на много от 

дългогодишните длъжници, а именно техните задължения да отпаднат чрез 

предложената 10-годишна абсолютна давност със задна дата, тъй като 

Конституционния съд обяви внесеното предложение в Парламента през миналата 

година за противоконституционно. В крайна сметка се прие, че давността ще влезне 

в сила от 02.06.2021 г. и ще важи или само за нови задължения, или за заварени 

дългове, за които обаче 10-годишния срок ще важи от 02.06.2021 г. 

В други случаи са поставяни проблеми, свързани с банковата система, като в единия 

от тях гражданка беше придружена от нас до дежурен съдия в Районен съд, където 

беше изготвено специално разрешение за издаване и получаване на дебитна карта, 

което да послужи пред съответната банка, като последната го изискваше от 
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родителите на дете, поставено под пълно запрещение. Същият ден беше посетена 

банката и бяха внесени всички необходими документи. За тези си действия 

получихме благодарствено писмо от гражданката. 

Всички останали подадени сигнали може да ги определим като предоставяне на 

информация и консултации по разнородни въпроси, свързани с: инциатива за 

създаване на общински шахматен дом на територията на гр. Пловдив; изложени 

притеснения, поради  изискване на агенция за недвижими имоти за подписване на 

договор преди огледи; драстично нарушение на Закона за защита на личните данни, 

поради публикувани ЕГН-та и постоянни адреси на членове на СИК; трудово-

правни казуси; предадено владеене на кола на друго лице, което е в неизвестност от 

повече от 10 години; кандидатстване за финансиране от Община Пловдив на клуб по 

аржентинско танго; неизплатена рента за ниви, дадени в кооперация и други. 

 

По т. 5 от Табл. 1 Електроснабдяване и Електроразпределение; Топлофикация  

 Електроснабдяване и Електроразпределение 

Няма подадени сигнали в този подресор, с което се потвърждава заключението през 

годините, че предоставената услуга е с много добро качество, което рядко води до 

обстоятелства, създаващи недоволство сред абонатите. 

 Топлофикация 

Поставените проблеми в този подресор, който не е от най-натоварените, са с 

обичайна тематика. Все пак трябва да бъде отличен един от тях, с който активен 

гражданин, смятайки себе си за компетентен по материята, е счел, че в Наредба Е-

РД-04-01, урегулираща топлоснабдяването на жилищните сгради, съществуват 

незаконосъобразни текстове, с които се ощетяват потребителите на топла вода във 

входа, в който самия той живее. Сигналът е изпратен на Националния омбудсман за 

преценка и становище, но към днешна дата все още нямаме информация за неговото 

развитие.    

Тук ще обърнем специално внимание и на един друг сигнал, касаещ навременна 

подмяна на водомер за топла вода. През изминалите години сме получавали и други 

подобни сигнали, когато са давани предписания от топлинния счетоводител за 

такава подмяна, но същите са били подминавани с лека ръка от абонатите, 

вследствие на което се получават фактури с начислено служебно количество вода. 

Изводът е, че оказаните срокове за подмяна на водомерите трябва да се спазват и да 

не се считат за пожелателни. 

Последните етажи на жилищните блокове обичайно имат повече проблеми в 

сравнение с останалите и тук ще добавим още един проблем, а именно, че когато 

няма достатъчно абонати във входа, които да ползват топлоенергия, по вертикалните 

щрангове понякога не достига достатъчно топлина. 
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Задължения във връзка с неплатена консумация на топлоенергия са били причина 

граждани да се обрърнат към нас за съдействие пред монополиста за разсрочване на 

дълга. 

В един от последните сигнали на раздела гражданин се оплака, че въпреки че преди 

23 години е продал апартамента си, е заведено дело срещу него от ЕВН България 

Топлофикация за дължими суми. Причината е, че новият собственик не е 

прехвърлил все още партидата си на свое име. От изисканото становище все пак 

стана ясно, че в хода на делото е изяснено, че има нов титуляр на партидата. 

 

По т. 6 от Табл. 1 Екологични проблеми 

Сигналите в направлението бележат малко увеличение в сравняваните периоди и те 

са както следва: за 2020 г. те бяха 6 броя, а за 2021 г. са 8 броя. По принцип, когото 

се говори за екология, се разбира, че се поставят големи общоградски, дори 

глобални въпроси. Прави впечатление, че гражданите на Пловдив не поставят 

подобен тип теми и казуси за разрешаване. Въпросите, които нашите съграждани 

поставят са разнообразни. Без да даваме приоритет на някои от сигналите считаме, 

че по важни от тях бяха тези за поддържане на съществуващите паркове и градинки, 

в това число за почистването им, за своевременното им окосяване и пръскане срещу 

паразити. Граждани считат, че не се извършват достатъчно проверки относно това 

как се разхождат кучетата и дали се почиства след тях. Други граждани поставят 

въпроси за своевременното орязване и оформяне на дървета по улиците, като някои 

от тях считат, че тези дървета са дори опасни. Имаше сигнали, в които се поставят 

въпроси относно незавършено облагородяване на околоблоковото пространство, 

както и монтиране на пейки в това пространство. 

Не на последно място бихме искали да коментираме, че категорията озеленяване на 

града не е в нужните параметри, запрашеността на улиците е голяма, а това силно 

влияе на здравето на хората. 

 

По т. 7 от Табл. 1 Етажна собственост 

Във времето сигналите в раздела бележат тенденция на задържане на техния брой. 

По абсолютна стойност за шест месеца те са в границите 6-10 броя. Така е и за 

настоящия отчетен период. Постъпилите сигнали са осем. Точно колкото бяха и през 

миналата година. Разбира се поставените въпроси са в приложното поле на Закона за 

управление на етажната собственост, но така или иначе възникналите конфликти не 

са могли да бъдат решени в етажната собственост и поради тази причина се обръщат 

към нас. 

Сигналите са обичайни, и те са за: течове от покрива на сградата, теч от горния етаж, 

шум от горния етаж, проблем с климатици. 
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Като коментар бихме искали да отбележим, че всички постъпили сигнали са меко 

казано странни, дори куриозни. В настоящия анализ ще си позволим да ги изложим 

в тяхната странност и куриозност: 

 На сигнал за наводняване на избени помещения поискахме да се извърши 

проверка. Адресът е бил посетен от служители на районната администрация и от 

службата по „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив. 

Проверката е извършена, но се оказа, че на място няма никакви течове, а се 

твърдеше, че течът е толкова обилен, че водата в избите достига височина 20-30 

см. и през ден се изгребва с кофи. 

 Гражданин се жалва от съседката на горния етаж, която произвежда битов шум, 

като мести мебели, изпуска чинии, ходи с обувки с токчета и други подобни. Той 

иска от институцията (или от някой правоимащ) да вземе отношение, като се 

направи забележка на съседката да не вдига шум, да не мести мебелите и да 

битува по-тихо. Гражданинът е консултиран, че Общественият посредник няма 

такива правомощия, а подобни въпроси може да постави на Общото събрание на 

етажната собственост. 

 Сигнал подаден в приемната лично. Жалбоподателката се жалва от силно 

задушлива миризма, идваща от горния етаж, което влияе на здравето й. Тя 

предполага, че там има производство на наркотици. Самата тя е подавала 

многократни сигнали до полицията, прокуратурата и районната администрация. 

На жената й е обяснено, че именно това са компетентните органи, към които тя 

вече се е обръщала. В устен разговор й е препоръчано да смени жилището за 

кратко време и да види след това дали има такава миризма. При направена 

проверка от наша страна установихме, че в архива на нашата служба преди три 

години е постъпвал подобен сигнал от нея. 

Имаше и други сигнали, които не бяха странни и куриозни и те са както следва: спор 

между етажни собственици за собствеността и ползването на стаи в партерен етаж; 

грешно разпределение на междуетажни стаи в жилищен блок. 

Анализирайки изброените по-горе сигнали и жалби, не може да не се стигне до 

извода, че по-голяма част от гражданите не познават Закона за управление на 

етажната собственост.  

 

По т. 8 от Табл. 1 Здравеопазване 

Общественият посредник не е често търсен за проблеми от подобен тип и въпреки че 

има увеличение на сигналите, определяме този раздел като не особено активен. 

Противно на нашите очаквания отчетеното увеличение не е свързано с 

противоепидемиологичната обстановка в страната.  Има само един сигнал, който 

касае това и той се отнася до дискриминационно, според жалващия се гражданин, 

отношение към хората от третата възраст в здравните центрове, където се извършва 
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ваксиниране, което се изразява в липса на избор на марката ваксина, която се 

предлага, а именно има само на фирмата Астра Зенека.  По въпроса е потърсено 

становището от Областния оперативен щаб. 

Обичайно тук са поставяни въпроси, касаещи решения на ТЕЛК, като в единия от 

тях се коментира отказът на някои местни и държавни институции да признаят 

решение на ТЕЛК, издадено в Република Гърция. Беше получен и сигнал против 

мудността на работата на Транспортна областна лекарска комисия (ТОЛЕК), 

които  определят дати за преглед месеци напред след регистрирането на 

молбите.        

Отчитаме още един сигнал касаещ мудност, но този път той се отнася до забавено 

обработване на Протокол от РЗОК, което е довело до оставяне без лекарства на 

нуждаещ се спешно от такива. 

 

По т. 9 от Табл. 1 Мобилни оператори; телекомуникации 

За наше голямо учудване в този раздел е подаден само един сигнал. В никакъв 

случай не бихме могли да предположим, че проблемите сред абонатите са намалели 

толкова драстично, което е довело до такава ниска активност сред ползващите 

услугите на мобилните оператори. 

Все пак сигналът касае един чувствителен акцент, засяган през годините, а именно 

сключени няколко непоискани договори, умело предложени от служители на офис, 

възползвайки се от не доброто здравословното състояние на гражданка. Сигналът, 

който е подаден от представител на потърпевшата, е доста обширен с приложена 

документация от 34 листа, а ние все още очакваме становища по случая от 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

Националния омбудсман и Комисията за регулиране на съобщенията.         

 

По т. 10 от Табл. 1 Образование 

От един не особено активен ресор, макар и с много важна тематика, засягаща 

интересите на деца и родители, тук сигналите просто са се стопили до само един. 

Той касае обичаен проблем, поставян винаги през годините, а имено процесът на 

класиране на дете, било то в детска ясла или детска градина, за което от наша страна 

е дадена само консултация.  

    

По т. 11 от Табл. 1 Обществен ред и сигурност 

Последните години бележат едно намаляване на сигналите, постъпващи в това 

направление. През първото шестмесечие на 2020 г. сигналите бяха 3 броя, а през 

настоящата година на същия период постъпи само един сигнал, който засяга обаче 
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много хора. Това са хората, които живеят, работят или просто гостуват в Пловдив и 

им се налага да паркират в кв. „Капана“, който се намира в топ центъра на града. В 

случая по-точно се касаеше за административни действия по съгласуване на 

процедура между главния архитект на Община Пловдив и Министерство на 

културата – Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) във 

връзка с монтаж на охранителна кабинка на ул. „Железарска“. Бихме искали да 

споменем, че по случая имаше и предходен сигнал от 2018 г. 

През м. май отново поставихме въпроса пред Заместник-кмета по „Обществен ред и 

сигурност“ на Община Пловдив. 

 

По т. 12 от Табл. 1 Приключени случаи, поради липса на правомощия  (съгласно 

Правилника за организация и дейността на Обществения посредник на 

територията на община Пловдив) 

Каквито и усилия да се полагат от нашата институцията, за да бъде тя в услуга на 

всеки гражданин, който я е потърсил за помощ или консултация, понякога това е 

невъзможно да стане най-вече, поради поставени вече проблеми, по които е взимано 

отношение или за такива, по които няма начин да бъдем полезни, въпреки нашето 

декларирано желание. 

В настоящия ресор този път присъстват само казуси, поставени от една и съща 

неформална група от граждани от гр. Пловдив, които упорито през годините 

поставят идентични проблеми и систематически се засягат едни и същи теми, като: 

организиране на кръгла маса за проблемите на българското образование; оспорване 

на уволнението на един от тях, за което вече има влезнало в сила съдебно решение 

от Върховен касационен съд; размерът на заплатите на учителите; отхвърляне на 

кандидатурата на един от тях при кандидатстването му за работа в различни 

училища, включително и в такива извън гр. Пловдив, както и получени всякакви 

призиви, апели, покани, молби, предложения и отворени писма. С тези си действия 

те категорично отказват да приемат до къде стигат правата, възможностите и 

задълженията, включително и морални такива, на Обществения посредник, вменени 

в Правилника за организацията и  дейността на Обществения посредник на 

територията на община Пловдив, за които те са информирани писмено и устно също 

многократно. Въпреки това, към всеки сигнал от тази група е подхождано, както към 

всеки друг сигнал, постъпил при нас, т.е. с нужната отговорност, безпристрастност и 

обективност, за да може във всеки един момент, когато се съзре възможността за 

намеса, ние да го строим своевременно.   

 

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

Отчетния период се оказа много любопитен за разглежданото направление. По 

принцип в този раздел постъпват много малко сигнали и жалби. Обикновено те са по 
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1-2 броя, а понякога изобщо не постъпват такива, както бе през първото 

шестмесечие на миналата година. За периода постъпилите сигнали са 6 броя, като 

четири от тях са от един и същи човек, представящ се от името на граждани на гр. 

Пловдив. В някои от сигналите се визираше разполагането на сергии за продажба на 

ягоди, череши и цветя, а в единия от тях се пишеше за търговска дейност, която се 

извършва от специализирано моторно превозно средство. Тези сигнали се 

получаваха по електронната поща на Обществения посредник. Същите бяха 

изпратени на компетентните служби за проверка. 

Единият от другите два сигнала беше за: „извършване на нелегална хотелиерска 

дейност за временно настаняване, без да има нужната регистрация на този адрес“, а 

другият: искане да бъдат опростени наемите за ползване на терен общинска 

собственост за период, свързан с корона кризата в края на 2020 г. и началото на 2021 

г. 

 

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

Във времето през годините постъпващите сигнали обикновено гравитираха около 7-

8 броя, но никога не е било, както в настоящия отчет период, когато не постъпи нито 

един сигнал. Въпреки че нямаме получен сигнал, то нашите наблюдения са, че все 

още не са решени много от проблемите на Пловдив в този ресор. Например: 

метенето на улиците и тротоарите се извършва ръчно. При такова метене се вдига 

много прах, чиято ситна съставка се вдига във въздуха и хората я вдишват във вид 

на фини прахови частици. А, ако метеният прах е с по-голяма фракция, то той си 

остава на улицата. В този аспект ние считаме, че улиците, особено застланите с 

павета, трябва да се мият по-често и то ръчно с маркуч. 

По наши наблюдения често контейнерите за боклук са препълнени и хората си 

изсипват боклука до тях. Особено силно впечатление правят контейнерите, които са 

под земята. Техните отвори са сравнително малки и често се забелязва оставени 

кашончета до тях, които не влизат в технологичния отвор на контейнера. Често до 

контейнерите се оставят мебели, печки, перални, дограма и други, които се задържат 

продължително време там. За решаването на този въпрос считаме, че е необходимо 

на видни места да се поставят съобщения за времето на вдигане на такъв тип 

отпадъци. 

 

По т. 15 от Табл. 1 Социална политика 

Ресорът запазва своя висок количествен показател, макар и да има леко намаление 

спрямо същия период за 2020 година. 

През изминалото шестмесечие открояващи са сигналите, касаещи компетентността 

на Националния осигурителен институт (НОИ), като тук обичайно се засягат 

проблеми, свързани с подготвяне на документация за пенсиониране и размер на 
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отпусната пенсия. В някои от случаите се налагаше посещение заедно със 

засегнатите граждани в приемната на ТП на НОИ – Пловдив, за да бъде получена 

информация от първа ръка.  Прави впечатление, че част от гражданите изпитват 

неудобство и притеснение да посетят сами ТП на НОИ – Пловдив, считайки, че не 

могат да разберат цялата информация, която ще им бъде предоставена, както и да 

преценят какви да бъдат следващите им действия. Подобно безпокойство според нас 

е напълно излишно, защото по наши наблюдения организацията на работа в ТП на 

НОИ – Пловдив при работата им с граждани е много добра, а служителите проявяват 

нужното в повечето случаи търпение. 

Запазен е и друг акцент в настоящия раздел, а именно различни по вид консултации 

относно оформяне на документация за кандидатстване за настаняване в общински 

жилища и последваща регистрация, както и условията за закупуването на такива, 

след като са обитавани дълго време. Както и в други периоди, отчитаме, че 

гражданите предпочитат да не се запознават в детайли с   действащата Наредба за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване в общински 

жилища, а предпочитат получаването на разяснения по нея  от експерт. 

Социалната трапезария „Топъл обяд“, реализирана от Община Пловдив, е често 

ползван вариант (макар и да е отчетено едно оплакване от представената услуга) от 

граждани в неравностойно положение и на такива от третата възраст. В 

регистрираните от нас случаи обаче се е търсел вариант, чрез който обядът да бъде 

доставян на място, поради здравословни проблеми на ползвателите на услугата, 

както и поради въведените противоепидемиологични мерки. В тези случаи е търсена 

помощта на  Български червен кръст – Пловдив (БЧК – Пловдив), която е изпращала 

доброволци на място, които са транспортирали обяда до конкретните адреси. От 

БЧК сме получавали съдействие и за осигуряване на хранителни продукти за лица с 

тежък социален статус. 

Няколко пъти са давани консултации, касаещи съдбата на самотни хора в трета 

възраст, понякога със здравословни проблеми, на които са коментирани техните 

несгоди, свързани с ниски доходи, а понякога и без такива въобще и  липсата на 

постоянно място за живеене. Тук сме си позволявали да съдействаме за отпускане на 

еднократни финансови помощи и хранителни продукти. Също е давана информация 

за специализираните общински институции, които предоставят различни по вид 

социални услуги. Същите специализирани институции в някои случаи, обаче са били 

обект на обвинения от техни обитатели, например, че неоснователно се прекратява 

договорът им или че не се предоставя качествена услуга. При проведените от нас 

проверки не се откриха факти и обстоятелства в подкрепа на тези твърдения. 

Останалите сигнали касаят специфични случаи като например: загубено дело във 

Върховен административен съд срещу НОИ; обвинение срещу собственик на фирма, 

занимаващ се с пенсионно осигуряване, че е присвоил дадени на ръка пари за 

закупуване на стаж за пенсиониране; дискриминационни условия при използване на 
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правото за получаване на безплатна винетка за хора с увреждания;   информация за 

спрени интеграционни добавки и други. 

 

По т. 16 от Табл.1 Транспорт и безопасност на движението 

В този раздел почти няма изменение в подадените сигнали. През 2020 г. те бяха 10 

броя, а през 2021 са 9. Броят на подадените сигнали е средно висок, но това не 

означава, че проблемите в сектора са напълно решени или пък незначителни. 

Решаването на тези проблемите с транспорта и безопасността на движението в 

големите градове, в частност в Пловдив е от особена важност за ръководството на 

града.   

Сигналите, които касаят направлението се характеризират с голямо разнообразие и 

не могат да бъдат групирани, защото представляват поставени индивидуални 

проблеми за решаване и те са както следва: 

 Искане за получаване на информация относно разчертани паркоместа пред блок в 

центъра. В частност гражданинът счита, че така оформените паркоместа не 

отговарят на нуждите на блока, защото в него живеят много хора, а местата за 

паркиране са прекалено малко. Този проблем наистина стои много остро пред 

големите сгради с много входове и с много живеещи там. Разчертаните 

паркоместа трябва да са съобразени не само с големината на района, който 

обслужват, но също така да има достатъчно означени места за паркиране на 

автомобили на граждани в неравностойно положение. 

 Лошо състояние на заслон на спирка, който се намира в края на автобусна линия. 

Самият заслон е само конструкция, без ограждащи елементи и дори няма покрив. 

Вземайки повод от сигнала, ние считаме, че служители на компетентната 

институция ОП „Организация и контрол на транспорта“ трябва да извършват 

оглед на 2-3 месеца на спирките на масовия градски транспорт, за да ремонтират 

своевременно тези от тях, които са повредени. 

 Искане за изяснявана на правилата при пътуване с карта за градския транспорт по 

линия № 15 до с. Войводиново. Става въпрос за издадени преференциални карти 

за градския транспорт на категорията ученици и деца до седем годишна възраст и 

дали тези карти важат и за автобусите по линия № 15, пътуващи до Войводиново. 

Този казусът касае Постановление № 163/29.06.2015 г. на Министерския съвет за 

приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи  от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози по автомобилния транспорт. Гражданинът е уведомен за 

наличието на тази наредба, а така също е изпратено писмо до ОП „Организация и 

контрол на транспорта“ по компетентност.  
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Вземайки повод от сигнала, ние считаме, че този казус въобще не би стоял при 

друго административно райониране, т.е. ако Община Марица и Община Родопи са 

райони на Община Пловдив, какъвто е моделът на София. Но при настоящото 

положение считаме, че трите общини трябва да се договорят за доплащането 

(субсидиите) за пътуване до областния град (Пловдив), където работят или учат 

десетки хиляди граждани от околните села. 

 Искане за съдействие за маркировка на BUS лентата пред спирката на Централна 

гара – Пловдив. 

По наша инициатива е направен оглед от служители на ОП „Организация и 

контрол на транспорта“ и маркировката беше  освежена. 

 Неработещо осветление пред жилищен блок. 

 Оплакване на гражданин в неравностойно положение, че има промяна в режима 

на паркиране в „Синя зона“. 

 Сигнал, касаещ с. Баня, Община Карлово. По този сигнал също бе взето 

отношение, въпреки че с. Баня не е в териториалното поле на действие на 

Обществения посредник. 

 Не на последно място, а на първо бихме искали да поставим въпроса (провокиран 

от поредния сигнал) за проблема с преминаването през жп линия Пловдив - 

София в района на кв. Прослав. Кварталът се разделя на северна и южна страна от 

въпросната линия, а тя може да бъда преодоляна по два начина: чрез 

съществуващата пасарелка, чиито асансьори перманентно не работят (проблемът 

е от години) и през обособен преход. Липсвайки работещ асансьор, поставя в 

принуда хората в неравностойно положение и особено майките с колички да 

преминават през линиите от друго място, което е много опасно. В последния 

сигнал, майка с количка обяснява, че линията в зоната на прехода завива и няма 

видимост. При едно от преминаванията й тя е изпаднала в ситуация, която за 

малко не е завършила с фатален край.     

 

По т. 17 от Табл. 1 Устройство на територията; незаконно строителство 

В направлението по принцип постъпват много сигнали, през периода те бяха 21 броя 

и в сравнение със същия период на миналата година те са се увеличили с 3 броя. 

Разделът е един от водещите раздели в работата на Обществения посредник на 

територията на община Пловдив. Имаше граждани, които поставяха въпросите си 

лично, за което се съставяха протоколи, а те биваха приемани във фоайето на 

сградата на Общински съвет Пловдив, където се помещава нашата институция.      

В предходни години (преди пандемията от коронавируса), имайки предвид 

характера, сложността, специфичността и обема на поставените въпроси във всяка 

една жалба или сигнал, визираните в същите адреси, в повечето случаи се 
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посещаваха на място, но през отчетния период по обясними причини това не се 

правеше, а се провеждаха множество телефонни разговори с общинската 

администрация за търсене на информация по случаите и за уточняване на нужните 

мерки за решаване на въпросите. 

През изминалите първи шест месеца на 2021 г. поставените казуси продължаваха да 

бъдат много разнообразни, но все пак ще се опитаме да ги обобщим в няколко 

групи, както следва: 

 Лоша инфраструктура, множество дупки по тротоари, улици и по алеите на 

междублоковите пространства. Като в някои от сигналите се визираше, че 

дупките и неравностите по улиците са толкова големи, че са предпоставка за 

пътно-транспортни произшествия, а по други улици има толкова много дупки, че 

се налага да бъдат ремонтирани целите. 

След искане от наша страна за вземане отношение по тези въпроси в някои от 

случаите дупките биваха запълвани, но що се касае за поправка на големи 

участъци от улиците се отговаряше, че районните администрации не разполагат с 

такива средства. 

 Сигнали с искане за изпращане на технически лица на място за вземане на мерки 

срещу опасни стари сгради, огради, остатъци от самосрутващи се постройки. В 

тази част бихме искали да отбележим един сигнал за поява на пукнатини по пода 

и стените на магазин, вследствие на направен голям изкоп на започнат на калкан 

строеж. Сигналът бе отработен своевременно, а също така човек от екипа посети 

на място визирания обект. За новия строеж в един ускорен порядък се взеха мерки 

и се изпълниха мероприятия, които укрепват сградата на гражданина подал 

сигнала. 

 Сигнали за незаконно строителство. Оказа се, че тези жалби не визират някакви 

големи незаконни обекти или обеми. В единия случай се касаеше за пускането по 

фасадата на сграда на тръба за обратни води, а другият за навес, монтиран над 

тераса на последния етаж. Във втория случай се оказа, че този навес е 

слънцезащитно съоръжение, което в този му вид не противоречи на законовите 

разпоредби. 

 Мудност в работата на администрацията при сезирането им за незаконно 

строителство, неиздаване на заповеди за спиране на такова, забрана ползването 

му, неиздаване на заповеди за спиране на тока и водата на такъв строеж и 

несанкциониране на извършителите на незаконно строителство. 

 Неизпълнение на заповеди за премахване на незаконно строителство с години. 

Има такива строежи, за които се е произнесъл Върховния административен съд 

преди повече от пет години и те все още не са премахнати. Неизпълнението на 

такива заповеди наистина изисква значителен ресурс, организация, хора и 
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техника, но да не се изпълняват влезли в сила заповеди за премахване на 

незаконни строежи е абсолютно недопустимо. 

 Други единични. 

Институцията продължава да се посещава от граждани, които просто искат 

консултация по въпроси от Закона за устройство на територията, разясняване на 

условията да се започне един строеж, възможността да се обжалват издадени 

строителни книжа и други. Също така идват и хора от други градове, извън 

териториалната компетентност на Обществения посредник. Тези хора също биват 

консултирани. 

 

 

08 юли 2021 г.                                    ИНЖ. БОРИСЛАВ СТАМАТОВ  

И.Д. Обществен посредник на  

територията на община Пловдив  


