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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДАННИ И АНАЛИЗ 

 

На основание чл. 27(1) от Правилника за организацията и дейността 

на обществения посредник на територията на община Благоевград, 

представям настоящият анализ за първото шестмесечие на 2020 година. 

Настоящият документ се внася в период, в който с решение на 

Общински съвет – Благоевград е избрана Временна комисия по номинации 

за Обществен посредник на територията на община Благоевград и чиято 

работа в значителна степен може да се подпомогне с този текст.  

Във връзка с изложеното в анализа и с оглед на познаването на 

работата на обществените посредници в други общини, коректно е да се 

постави въпроса и да се отрправят очаквания в посока на повишаване 

престижа на работата на тази все още млада като история институция на 

местно равнище. Това може да се получи както с промени в нормативната 

база, така и с адекватни подобрявания на правилниците за дейността на 

местните обществени посредници, нещо което е необходимо да се 

реализира и от Общински съвет – Благоевград, за да се направи бъдещата 

дейност на посредника по-ефективна, престижна като институция и по-

полезна за потребителите на нейните услуги.  

Настоящият шестмесечен анализ е изготвен на база на постъпилите 

при Обществения посредник на Община Благоевград заявления, жалби, 

сигнали и предложения на гражданите и техните организации и 

предприетите действия от страна на институцията „Обществен посредник 

на територията на Община Благоевград“ във връзка с изпълнението на 

функциите му за периода от 03.01.2020 до 30.06.2020 година. Този период 

съвпада с обявеното извънредно положение в страната и практическото 

блокиране на възможността за пряк контакт с гражданите в периода 13.03.-

13.05.2020 г. Това фактическо положение доведе и до отчетения по-малък 

брой случай в настоящия анализ.  



 
 

На основание чл. 27(1) от Правилника за организацията и дейността 

на Обществения посредник на територията на Община Благоевград, 

анализът се представя на Кмета на Община Благоевград и Общински съвет 

Благоевград. Анализът се разпространява при спазване на законовите 

ограничения за конфиденциалност.  

 

Информация за постъпилите жалби и сигнали в цифри: 

  Приети, изслушани и консултирани граждани в офиса на 

обществения посредник – 52 

  Случаи, свързани с телефонни обаждания; консултации в реално 

време при изнесени срещи с граждани – 27  

  Случаи, свързани с работа на неправителствени и други 

организации – 8  

  Заведени сигнали – 39 

  Образувани проверки – 17 

  Решени случаи чрез взаимодействие с администрацията – 16 

  Становища с предложения и препоръки – 9 

  Случаи в процес на разглеждане – 2 

 

Информация за постъпилите жалби, заявления, сигнали и 

предложения, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от „Правилника за 

организацията и дейността на обществения посредник на територията 

на Община Благоевград“ 

Дейността на обществения посредник в приемната през първите шест 

месеца на 2020 г. се характеризира както с ежедневната работа по 

постъпващите жалби, сигнали, молби за съдействие и предложения на 

граждани и/или техни сдружения, така и с ред други разнообразни 

дейности, насочени към повишаване на административната и правна 

култура на гражданите в опознаването на дейността на институциите от 

публичния сектор. 



 
 

Поради създалата се епидемична обстановка през месец март 2020 г., 

се наблюдава намаляване на сигналите с около 15%, в сравнение със същия 

 период през изминалата година. В зависимост от естеството и 

основателността на жалбите и сигналите, общественият посредник се 

произнася писмено, със становище или предложение за преразглеждане от 

съответната общинска структура на конкретен случай, дава устна или 

писмена информация или съвет на жалбоподателя и какви действия може да 

предприеме, включително и ако е необходимо намесата пред други, 

необщински органи. 

Жалбите и сигналите към настоящия момент за времето от 03. 01.2020 

г. до 30.06.2020 г. са общо 52. По повечето от постъпилите жалби, работата 

 е приключила след извършени проверки и изготвени становища или отговор 

до жалбоподателя и до заинтересованата общинска структура. Някои са 

 пренасочени към други инстанции, а по два от тях продължава да се работи.

В работата си с жалбите старанието ми е било същите да бъдат бързо и 

компетентно решени. 

Обобщените статистически данни разкриват традиционни проблеми 

пред гражданите на Община Благоевград и същевременно показват 

развитието на някои нови тенденции. В такъв контекст е коректно да се 

отбележи, че редовния ми контакт с жалбоподателите, ми дава по-добра 

представа за ежедневните им проблеми и решенията, които трябва да се 

вземат за тяхното решаване. 

Тук е момента да отбележа, че усилията на институцията бяха 

 насочени към повишаване на информираността на гражданите. Големият 

процент приключени случаи се дължи на факта, че все повече хората търсят 

информация, препоръка или съвет, които се дават на момента в офис‐

приемната или в рамките на няколко дни, тъй като изискват единствено 

 сверяване на посочените факти и предлагане на възможното решение.

Положиха се усилия да се отделят максимално време и внимание към 



 
 

отправените искания, да се консултират гражданите, да се насочат и 

придружат с точни и изчерпателни съвети.  

В периода от 3 януари 2020 година до 30 юни 2020 година в Регистъра 

на заявления, сигнали и жалби на институцията Обществен посредник на 

територията на община Благоевград, изготвен и воден по Глава V чл. 21 (2) 

и чл. 22, съгласно „Правилник за организацията и дейността на 

Обществения посредник на територията на Община Благоевград“ са 

заведени общо  52 питания, заявления, жалби, сигнали и предложения от 

граждани и организации. 

От така изброените, 39 са регистрирани в Регистъра за 

кореспонденция на институцията „Обществен посредник“, като част от 

останалите са решени устно или по телефона. Продължава работа по 2 от 

регистрираните случаи, които са в процес на проверка и очакване на 

реакция по предложени действия. 

През месец юни, желанието за незабавна и адекватна професионална 

консултация и подкрепа от институцията „Обществен посредник“ нараства, 

особено след дните на пандемия. В такъв контекст, в периода на карантина 

за интитуциите, офисът на обществения посредник положи усилия да се 

свърже с възрастните граждани, които са били потребители на услугите на 

институцията, като им се предложи информация и помощ при 

необходимост. Тези случаи, които не са описани в общия брой такива, са 13. 

В тежките периоди на пандемичната обстановка се положиха усилия и 

да се предоставя адекватна информация на фейсбук страницата на 

обществения посредник, касаеща промени в определени регулаторни 

режими, като например здравносигурителни права; помощ при безработица 

и други. 

Тук е момента да кажа, че има случаи, които са извън правомощията 

на обществения посредник на територията на община Благоевград. Те се 

отнасят до дейността на търговски дружества, държавни институции, 

частни предприятия и съдебни процедури. 



 
 

От друга страна, сезирането на Обществения посредник за всякакъв 

вид информация е удобен начин за част от гражданите да повишат 

ефективността на общуване с администрацията. Необходимо е да се 

отбележи, че част от консултациите на гражданите са с практически 

характер, изразяват се в търсене на съвет и препоръка, в насочване към 

определена институция и към изясняване на определени права и задължения 

в конкретни житейски, потребителски и професионални казуси.  

Тематичната насоченост на работата е в различни области, като 

етажна собственост, социални права, имотни спорове, жилищна политика, 

ВиК, електроснабдяване, здравеопазване, образование, лични проблеми и 

др. 

 Част от проблемите са свързани с конфликти, породени между съседи

 Други случаи са свързани с и/или съсобственици в етажна собственост.

начислени данъци, проблеми с ползването на социални услуги, незачитане 

на трудов стаж, проблеми с работодатели.  

Продължават и междусъседските спорове, както и сигналите, 

 свързани със социалната политика от хора в неравностойно положение,

молби за отпускане на еднократна помощ, проблеми с ТЕЛК решения, както 

и молби за съдействие за настаняване в общински жилища. Част от темите, 

с които гражданите посещават приемната на обществения посредник са 

желания за промяна или оптимизиране на определен компонент от 

социалната услуга, неясноти по регламент за ползване на определени 

социални права, консултиране за възможности да се възползват от такива и 

т.н.  

Бих искал да отбележа, че през отчетния период, проблемите свързани 

с образованието намаляват, което е добър признак за ефективната работа на 

институцията. Тук коректният тон изисква да споменем, че във всеки от 

случаите компетентните институции са съдействали изключително 

ефективно и професионално.  



 
 

Налице са сигнали, свързани с казуси на граждани в отношенията им с 

примери са администрациите, като липса или забавяне на отговор от 

държавна или общинска структура, различни по вид удостоверения и 

декларации, издавани от администрациите и др. В посочените случаи 

Общественият посредник е търсил съдействие от съответната 

администрация.  

За пръв път в институцията имаше и отразен случай на домашно 

насилие. В тази връзка и с оглед на ограничените правомощия на 

институцията, се осъществи контакт със сдружение „Знание, успех, 

промяна“, като с негова помощ решението на казуса беше чувствително 

улеснено. Нещо повече, предвиждаме реализацията на поредица от 

инициативи със старта на новата учебна година, съвместно с Детски 

парламент и Младежкия омбудсман на Благоевград. 

 За изясняване на някои от случаите, за отчетния период обществения 

посредник е търсил становища от държавни институции като: Регионална 

дирекция „Социално подпомагане“, „Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор“, Министерство на здравеопазването, Изпълнителна 

дирекция „Медицински надзор“, „БИОСТРОЙ ЕООД БЛАГОЕВГРАД“, 

„ТП на НОИ - Благоевград“  и др.  

Доброто партньорство с тези институции, които подхождат 

изключително отговорно във всеки един случай, дават своя реален резултат 

и са отговорни за съществения принос на работата на обществения 

посредник. 

Продължава да се наблюдава все по‐често търсенето и изискването на 

срокове в отговорите и получените писма. Трудностите пред 

администрациите във всеки един случай да се ангажират с определен срок, 

не ги освобождава от отговорността да имат предвид искането или 

проблема до момента на намиране на решение. В същата тази връзка,  за  

пореден  път  поставям въпроса  за  понятното  изразяване от страна на 

институциите в кореспонденцията им с гражданите. Често хората не умеят 



 
 

да намерят точния законов текст, на който следва да се позоват или намират 

неподходящ такъв. Това  не  бива  да  се  използва  от  администрациите,  

които  работят  със  специално назначени  юридически  екипи  така,  че  да  

се  намери  законова  „вратичка”  за обосноваване и защитаване на 

собственото становище. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Налага се често Общественият посредник да разглежда случаи, от 

които зависи качеството на живота на гражданите и да отправя препоръки в 

тази посока. Разбира се, индивидуалният подход в справянето с проблемите 

на всеки човек е безспорния позитив в работата на институцията и в 

периода на нейното утвърждаване е от ключово значение за нейното 

бъдещо развитие.  

Традиционна е активността при използването на електронен път за 

подаване на сигнали и предложения, както и запитванията по телефона на 

Обществения посредник. Всички, които се обръщат към обществения 

посредник за съдействие, получават отговор за предприетите действия, 

съвет или необходимата информация по въпроса. В тази посока е 

необходимо да се разшири и използването на социалните мрежи с оглед на 

повишаване на ефективността на действие на институцията.  
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Дейности, свързани с популяризиране на институцията  

 Освен постъпващите заявления, сигнали и жалби, работата на 

обществения посредник се характеризира с ред други инициативи и прояви, 

които са нагледно изброени по-долу. 

 

 На 07.02.2020г., доц. д-р Валентин Василев, обществен посредник на 

Община Благоевград представи дейността си пред студенти от 

Италия, които са на обмяна на опит в България. Проектът им е 

свързан със защита правата на човека, дискриминация и реч без 

омраза. 

  

 
 

 На 19.02.2020г. се проведе и реализира процедурата по избор на 

„Младежки омбудсман на Благоевград“ 

 



 
 

 
 

 На 26.02.2020г. се състоя церемонията по встъпване в длъжност на 

„Младежки омбудсман на Благоевград“ и „Младежки заместник-

омбудсман на Благоевград“. 

 

   
 

 Участие в работна среща на местните обществени посредници в град 

Шумен /11-13.03.2020 г./; 

 На 28.05.2020 г., Общественият посредник на Благоевград, участва 

като гост в предаването "Полюси" по TV Darts; 

 На 05.06.2020г., по случай Международния ден за опазване на 

околната среда, общественият посредник осъществи инициатива за 

засаждане на дръвчета съвместно с Младежкия омбудсман на 

Благоевград, Детски парламент – Благоевград и БИОСТРОЙ ЕООД – 

Благоевград; 



 
 

  

  
 

 Разширяване на партньорствата с неправителствени организации.  

 

Приоритети и основни насоки за работа в следващите месеци 

С оглед на утвърждаването на институцията, са налице редица 

предпоставки, открояващи нейната значимост за развитието на Благоевград 

и ефективното управление на публичните политики,  които се реализират в 

него. Прилагането на принципите на добра администрация и управление на 

местно ниво спомага за успешното решаване на сложни проблеми, може да 

предотврати появата на негативни практики, да повиши общественото 

доверие и да активира местното общество да изгради социална 

принадлежност.  

В тази връзка, като приоритети в дейността на институцията могат да 

се посочат следните характеристики, а именно: 



 
 

 Продължаване на дейности по популяризиране и утвърждаване на 

публичността на обществения посредник; 

 Продължаване на активното включване в обществения живот на 

града; 

 Разширяване на взаимодействията с органите на местното 

самоуправление и местната администрация, включително чрез 

усъвършенстване механизмите на взаимодействие със 

специализираните държавни органи и институции и звената 

предоставящи обществени услуги; 

 Повишаване ефективността на работа с институцията на 

Националния омбудсман, както и активно участие в работата  с 

местните обществени посредници в Република България  и 

проучване на добри практики от дейността на обществените 

посредици в страната; 

 Усъвършенстване на сътрудничеството с независими експерти и 

организации, имащи отношение към прилагането на 

международните стандарти за защита на човешките права; 

 Разширяване на съвместната работа с организации от  

неправителствения сектор, Детски парламент Благоевград, 

студентски и доброволчески организации; 

 Разширяване на партньорството с медиите за популяризиране на 

институцията. 

 

В заключение, бих искал да кажа, че доверието на хората спрямо 

институциите е все още на ниски нива. За да се преодолее тази криза, са 

възможни някои решения, а именно: 

 ВСЛУШВАНЕ в сигналите и предложенията на гражданите, реалното 

им разглеждане и подробното анализиране на причините за тях. 

Гласът на обществеността е важен, което дава възможност на 



 
 

администрациите да подобрят дейността  си  чрез  реални  и  

ефективни  действия,  в  синхрон  с  очакванията  на гражданите.   

 ПРОЗРАЧНОСТ, както при даването на информация, така и при 

вземането на решения. Познаването на задълженията на 

администрацията, както и формата и начина, по който следва да се 

изпълняват те, е във взаимен интерес на двете страни. Дейността на 

институциите  не  бива  да  бъде  обвита  в  тайнственост,  напротив.  

Съзнавайки,  че прозрачността  и  откритостта  са  тежко  бреме,  тъй  

като  давайки  видимост на действията, има вероятност те да 

претърпят критики, следва да се има предвид, че в дългосрочен  план  

прозрачността  и  откритостта  се  отблагодаряват с разбиране  и 

признателност.    

 ПОДКРЕПА И НАСОЧВАНЕ на нуждите на гражданите. Трудно е да 

се погледне от гледната точка на другия, но мнението на всеки следва 

да бъде уважавано. Също такава  трудност  изпитват  и  гражданите  

да  погледнат  от  гледната точка на административния служител, но 

ако в тези отношения има баланс, а не противоречие, диалогът става 

лесен.   

 ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ в действията на административните  

служители. Той е задължително свързан с обективността при 

разглеждане на проблема. Професионализмът издига и поддържа 

авторитета, както на конкретния служител, който застава с името си, 

така и на институцията, която в случая той представлява.   

Ключов момент в бъдещата работа на Обществения посредник и 

акцент, който беше изложен  в приетия от Общински съвет годишен доклад 

за дейността както на институцията, така и на общинска администрация е 

промяната в стратегическото планиране и съобразяването му с новите 

моменти, претворени в различни документи със стратегически характер.  

Новите „Методически указания за разработване и прилагане на 

общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско 



 
 

възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г.“ поставят още 

по-високи изисквания за гражданско участие в процеса на стратегическо 

планиране и изпълнение, с които ръководствата на всяка община трябва да 

съобразят работата си, като местните обществени посредници могат да са 

ключов компонент в тези процеси. 

ОПР и ИПГВР следва да бъдат разработени в съответствие с 

идентифициране на основните процеси, които протичат на съответната 

територия, както и за разкриване на нейния специфичен потенциал за 

развитие.  

С цел да се осигури прилагането на принципа за партньорство и 

сътрудничество в максимална степен, в новата структура на визирания 

документ е предвидена една много сериозна Част ІІІ. „Описание на 

комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и 

формите на участие в подготовката и изпълнението на ОПР/ИПГВР при 

спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност“. Общината следва да разработи комуникационна стратегия, 

която да гарантира прилагането на принципа на партньорство и да осигури 

прозрачност на процеса по изготвяне и реализация на плана чрез одобрение, 

изпълнение и проследяване на набор от подходящи мерки и действия.  

Комуникационната стратегия трябва да се фокусира върху 

идентифицирането и включването на заинтересованите страни и 

гражданското общество чрез подходящи форми, включително кампании за 

формулиране на проектни идеи, които да бъдат заложени в програмата за 

реализация на плана. Важно е да бъде стимулиран подходът „отдолу-

нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и 

възможните решения. Определянето на целите и приоритетите на плана и на 

мерките, чрез които ще се реализират тези цели и приоритети, не трябва да 

бъдат единствено инициатива и ангажимент на общинската администрация, 

а следва да се планира с активното участие на гражданското общество. На 

гражданите трябва да се предоставят възможности да разкриват пpoблeмитe 



 
 

в cpeдaтa oĸoлo тяx, дa пpeдлaгaт peшeния и дa paбoтят зa peaлнaтa пpoмянa 

съобразно техните действителни нужди. Цялата документация на 

ОПР/ИПГВР е публична, включително протоколите от обсъжданията и 

срещите на работните групи.  

Документът следва да съдържа описание на подхода, начина и 

формите за осигуряване на публична информация относно неговото 

разработване и прилагане, изпълнение на отговорностите и необходимото 

институционално взаимодействие, както и мерките за мобилизиране и 

активно участие на партньорите и гражданите. Описанието накратко следва 

да представя:  

 начина и средствата, чрез които ще бъде информирана 

обществеността и заинтересованите страни за цялостния процес на 

изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране, изпълнение и 

оценка на областната стратегия за развитие;  

 посланията и комуникационните канали за предоставяне на 

обществена информация относно необходимостта, характера и целите 

на планираните действия, потенциалните ползи, резултатите и 

въздействието от прилагането на стратегията;  

 механизма за консултиране в хода на изпълнение на стратегията чрез 

организиране на публични дискусии, в т.ч. чрез интернет и други 

форми;  

 участието във формални структури за наблюдение на постигнатия 

напредък по изпълнението на стратегията, за териториално 

сътрудничество и партньорство, възлагане на независими оценки и 

проучвания, подготовка на важни проекти с регионално значение и 

други.  

Отчетният период отново дава основание, че е правилно Решението на 

Общински съвет - Благоевград за създаването на институцията на 

Обществения посредник, както и че тази институция има бъдеще в 

нашата община. Надявам се, че все повече, гражданите ще оценяват 



 
 

необходимостта от това да имат независим орган, както и превръщането 

на този орган в трети стълб на местното самоуправление, който да следи 

и допринася за защита на техните права и по-често да се обръщат за 

решаване на проблемите от компетентността на институцията.  

 

Вместо заключение 

Малко повече от две години изминаха от възстановяването на 

дейността на институцията „Обществения посредник“ в Благоевград.  

В този период положих усилия да развия институцията, да я направя 

разпознаваема и иницитивна. 

Високата обществена значимост на институцията я превръща в 

елемент на една добре функционираща местна политика и безспорно прави 

процесите по вземане на решение и тяхната реализация по-ефективни и 

прозрачни. 

Отново ще изкажа своите благодарности за професионално 

отношение както от страна на общинска администрация – Благоевград и 

кметския екип, така и на Общински съвет – Благоевград, за създадените 

условия, подпомагащи в значителна степен доброто функциониране на 

институцията до този момент. 

И накрая, по традиция, искам да завърша настоящия текст с нещо 

различно – както отбелязва американския писател Стивън Кинг: „По-добре 

не поглеждай назад. По-добре си мисли, че всичко винаги завършва 

щастливо. Може пък и да е вярно, кой казва, че щастливият край  е 

измислица?...ако животът изобщо може да ни научи на нещо, то е, че 

щастливият край се среща често, невероятно често, и за това трябва 

сериозно да се доверим на съдбата... Няма добри приятели. Няма лоши 

приятели. Има само хора, с които желаеш да бъдеш, не можеш да не бъдеш; 

хора, които изграждат дома си в сърцето ти.“ В тази връзка именно в 

търсенето на иновативни подходи и методи за управление в контекста на 



 
 

ефективната местна политика се явява предизвикателство пред 

изследователи, ръководители, учени и практици.  

Предизвикателство, което ще се отрази върху развитието на 

обществото като цяло в един динамичен и дързък съвременен свят! 

Ролята на Обществения посредник е от ключово значение в този 

контекст.  

Вярвам, че ролята на местния общиствен посредник в Благоевград ще 

спомага и в бъдеще града да се развива като пример за добро публично 

управление, ориентирано изцяло към нуждите на гражданите, с осигурени 

възможности за включване на гражданите и организациите в процесите на 

вземане на решение и реализацията и мониторинга на местни публични 

политики, като искрено и без резерви съм убеден, че добрата съвместна 

работа ще продължи в бъдеще и институцията Обществен посредник на 

територията на Община Благоевград ще се утвърждава и развива. 

 

13.07.2020 г. 

гр. Благоевград  

 

Доц. д-р Валентин Василев 

Обществен посредник на територията на Община Благоевград 


