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І. Работа по жалби и сигнали 

Институцията Обществен посредник на територията на община 

Благоевград е създадена и функционира въз основа на Решение № 317  по 

Протокол №16 от 23.12.2005 г. Дейността се осъществява на базата на 

„Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на 

територията на община Благоевград“,  приет съобразно чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, 

ал.2, във връзка с чл. 21а, ал. 3 от „Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и приет от Общински съвет – Благоевград.  

Общественият  посредник на територията на Община Благоевград е 

избран на основание чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от ЗМСМА, с  Решение № 61 на 

Общински съвет – Благоевград на 30.03.2018 г. 

Основната цел на институцията е да бъде полезна, ефективна, 

разпознаваема в обществен живот, и с присъствието си да бъде както защитник 

и посредник между гражданите и администрацията, така и катализатор за нови 

идеи, подпомагащи диалога между гражданското общество.  

 

1. Информация за постъпилите жалби и сигнали, съгласно 

изискванията на чл. 24, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения 

посредник на територията на община Благоевград. 

В периода от 8 май 2018 година до 31 декември 2018 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  104 

питания, жалби и сигнали от граждани. От така изброените случаи, 83 са 

регистрирани в Регистъра за кореспонденция на институцията обществен 

посредник, а изложените проблеми в 21 са разрешени устно или по телефона, 

като са сведени до знанието и е осъществен контакт с компетентните  звена на 

Общинска администрация или с други институции. От всички тях, 101 са са 
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приключени със становище, препоръка и/или отговор до жалбоподателя. 

Продължава работа по 3 от регистрираните случаи, като се изчаква отговор от 

съответните компетентни институции, тъй като за част от случаите е 

необходимо време, поради това ,че се налагат проверки, справки и съдействия 

от съответната институция или администрация до пълното разяснение на 

поставения казус.  

Горните статистически данни са разпределени, нагледно представени и 

групирани в таблицата по-долу. Следва да бъде отбелязано, че диапазона  

разглежданите случаи е широк от гледна точка на проблематиката, изнесена в 

депозираните заявления и сигнали. Най-общо случаите, които разглеждаме са 

свързани със социални права,  образование, здравеопазване, защита правата на 

граждани в неравностойно положение, етажна собственост, електроснабдяване, 

водоснабдяване, други обществени услуги, неполучаване в срок на 

административни услуги, имотни спорове, проблеми с работодатели и др. 

 

Таблица № 1 

 Писмени Устни Решени Нерешени Общо 

Социални права 7 3 10 0 10 

Образование 3 1 4 0 4 

Здравеопазване 6 0 6 0 6 

Етажна собственост 6 0 5 1 6 

Електроснабдяване 5 0 5 0 5 

ВиК 3 0 3 0 3 

Обществени услуги 6 0 6 0 6 
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Административни 

услуги 

9 0 9 0 9 

Имотни спорове 4 0 3 1 4 

Обществен ред и 

сигурност 

2 0 2 0 2 

Потребителски; 

Телекомуникации; 

Мобилни оператори 

3 0 3 0 3 

Строителство 

(вкл.незаконно) 

7 0 7 0 7 

Лични проблеми 7 4 11 0 11 

МДТ 3 0 3 0 3 

Жилищна политика 4 0 3 1 4 

Консултации 8 13 21 0 21 

 

За последното тримесечие на тази година постъпилите заявления и 

сигнали (жалби) са се увеличили с около 15% в сравнение със същия период на 

първото тримесечие на постъпването в длъжност на обществения посредник на 

Благоевград. 

По-големият брой от сигналите с изложените в тях казуси и проблеми 

бяха поставени от гражданите лично в приемната на Обществения посредник. 

Приемната на обществения посредник от своя страна се превърна в достъпно 

място, където всеки гражданин или представител на организация може да 

подаде лично жалба или сигнал, да извърши справка по оплакването си или да 

получи консултация във връзка със засягащите го казуси и въпроси. 
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През изтеклата година доминиращи в практиката на обществения 

посредник (над 60%) са специфичните случаи по свързани с извършването на 

ремонти или проблеми с наематели на общински жилища. Водещата тема е 

настаняването на крайно нуждаещи се в общински жилища.  

На следващо място, следва констатацията, че проблемите при 

функциониране и използване на етажната собственост възникват поради 

непознаването или грешно тълкуване на „Закона за управление на етажната 

собственост“ от гражданите. Редовни са споровете между съседи, както и 

такива, свързани със строителство и строителни дейности.  Граждани 

потърсиха съдействие от институцията на Обществения посредник и за да се 

ускорят и прецизират проверки по строителства и документация, свързана с 

тях. Трябва да се отбележи, че приемната се посещава и от граждани, които 

поставят въпроси, свързани с други общини, които обаче не са в териториалния 

обсег на обществения посредник  като Рила, Банско, Петрич и Гоце Делчев. 

Следват казуси, свързани със социалното подпомагане (получаване на 

допълнителни социални услуги на хора с трайно намалена работоспособност и 

отпускане на целева помощ), упражняването и защитата на трудови права, 

телекомуникационни услуги – проблеми с мобилни оператори (некоректно 

предоставени услуги), обществени услуги (водоснабдителни: реконструкция на 

ВиК мрежи), канализационни, електроснабдителни (надчисляване на сметки), 

здравни, образователни - некоректно отношение в училищни общежития, 

въпроси свързани с организацията на работата в детски градини, детски ясли, 

детска кухня; въпроси свързани със семестриални такси към университети и пр; 

нарушение на обществения ред на града; проблеми свързани със 

нерегламентирано паркиране  
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Фигура №1 – Разпределение на случаите по тримесечия 
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Следва да бъде отбелязано, че чрез Обществения посредник бяха 

отправени предложения до Кмета на община Благоевград и до Общински съвет 

– Благоевград, а именно:  

 Въвеждане на карти с преференциални цени за пътувания с градския 

транспорт на лица с увреждания и техните придружители на територията на 

община Благоевград; 

 Разширяване на маршрута на действаща автобусна линия до Учебен корпус 

№ 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ с цел повишаване сигурността в района и 

намаляване  на автомобилния трафик на обхванатите в маршрута улици;  

 Разширяване на услугите за изхранване и на деца с хронични  и автоимунни 

заболявания, ползващи услугите предоставени от детска кухня, детски ясли 

и детски градини с цел подобряване на техните потребности и повишаване 

качеството на получаваната услуга.  

 Насочване на вниманието на експертите и кметския екип към особено важни 

и дългогодишни проблемни участици и приоритизирането им в 

инвестиционнните намерения и действия на Общината в дългосрочен план.  

 

 



 

7 
 

В процес на финална подготовка са предложения касаещи следните 

промени в документи, утвърждавани от Общински съвет – Благоевград  

 Предложение за актуализация на „Н а р е д б а за реда и условията за 

установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на 

общински жилища /изменена с решение № 214 от 27.07.2018 год./’’. В него 

ще се съдържат няколко конкретни предложения за изменения и допълнения 

на гореописаната наредба, целящи разширяването на някои от условията в 

регламента по оценка на потребностите на гражданите за настаняване в 

социални жилища. Тези предложения са провокирани от конкретни случаи 

от дейностите, изложени в настоящия доклад.  

 Актуализиране на „Правилник за организацията и дейността на 

Обществения посредник на теритиорията на община Благоевград“. 

Текстовете, които ще бъдат предложени са свързани с прецезиране на 

обхвата и правомощията на дейността на институцията, регламент и детайли 

по нейното функциониране, както и съобразяването й с очаквани промени в 

нормативната рамка на национално равнище. 

 

2. Резултати и основни насоки в работата според броя, вида на 

подадените жалби и сигнали и засегнатата в тях проблематика. 

Доброто партньорство с институции като Дирекция „Социално 

подпомагане“, „Комисия за защита на потребителите“, ЧЕЗ – Разпределение 

България АД“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, 

„Национален осигурителен институт“, „Национална агенция за приходите“ , 

които подхождат отговорно във всеки случай за съдействие и допринасят за 

реални резултати и са отговорни за съществения принос на работата на 

обществения посредник  и за по-доброто бъдеще на Благоевград. 

Голяма част от приключените случаи се характеризират, че са 

пренасочени директно към съответната институцията отговорна за 

разрешаването на проблема или при разрешаването на изложените проблеми 
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Обществения посредник и администрацията му са консултирани от съответната 

институция, с оглед постигане на конкретен благоприятен за гражданите 

резултат.  

Независимо дали частично, а в някои случаи и изцяло, при решаването на 

проблемите, изложени от жители на Община Благоевград, институцията 

общественият посредник дава своите обективни резултати.  

Към момента на изготвяне на настоящия доклад, без резултат остават 

само единични случаи, в това число и такива, по които продължава да се 

работи, тъй като гражданите са пренасочвани към друга компетентна 

институция. Както и случаи, по които общественият посредник не  се е 

намесил, поради факта, че повдигнатият въпрос е извън неговите правомощия и 

компетентност, или  вече е решен от съда. 

По случаите, които не попадат в рамките на компетентността на 

обществения посредник съответните граждани са получили нужното 

разяснение и съответните консултации с цел предприемане на по-нантатъни 

действия.  

 

3. Изводи 

От всичко изложено до тук могат да бъдат направени няколко важни 

извода, които представляват важен принос на работата на обществения 

посредник за жителите на Община Благоевград. 

Основната насока и стремеж в работата на институцията е създаване на 

условия за устойчива взаимовръзка между гражданите и институциите и 

постигане на ефективна взаимозависимост и доверие между тях. Целта е  да се 

постигне устойчива резистентност на всички външни и вътрешни негативни 

въздействия между тях. А когато се оценят възможностите, които предоставя 

институцията, ще се оцени и нейното значение за постигането на сигурен и 

стабилен Благоевград. 
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В обобщение, радващо и обнадеждаващо е обстоятелството, че мнението 

на болшинството от гражданите за функционирането и дейността на 

институцията е определено позитивно. Представените по-горе статистически 

данни също показват засилваща се устойчивост на общественото доверие и като 

цяло добро познаване на същността на производството по подаване на 

заявления и сигнали до обществения посредник. 

Решените поставени проблеми са пример и доказателство, за това че 

институцията е полезна, ефективна и важна.  

 

ІІ. Дейности, свързани с популяризиране на институцията 

За периода от встъпването в длъжност на 08.05.2018 г. на избрания за 

обществен посредник до настоящия момент, добрите практики, участието в 

публичните семинари и дискусии са следните:  

 Участие в конференция в НБУ на тема „Статукво, предизвикателства и 

промени в публичната администрация“; по лична покана от организаторите 

/11.04.2018г./ ;  

 Участие в кръгла маса на тема „Резултати от инвентаризацията на 

административни услуги, представящи обществени услуги“; Дирекция 

„Модернизация на администрацията“, по лична покана от Главен секретар 

на МС /18.04.2018г./; 

 Участие в обществена дискусия, организирана в Народното събрание на 

Република България от националния Омбудсман г-жа Мая Манолова и 

Националното сдружение на местните обществени посредници в Република 

България и участие в работна група за внасяне в деловодството на 

Народното събрание проект за промени в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, регламентиращ 

избора и правомощията на обществените посредници в българските общини 

/23.04.2018 г./; 
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 Участие в Обществено обсъждане на тема „Нови правила за движение по 

пътищата – предизвикателства и решения“. На срещата бяха обсъдени трите 

законопроекта в сферата на пътната безопасност, по покана от Декана на 

Правно-исторически факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“  /06.06.2018/; 

 Получен и публикуван Поздравителен адрес от редакционната колегия на 

електронното списание «Право, политика, администрация» на Правно-

исторически факултет / Том 5, Брой 2/2018г./ ; http://www.lpajournal.com/; 

 Участие в радиопредаване на БНР-Благоевград /25.06.2018г./ на тема 

„Общественият посредник и правата на хората“; 

 Участие в „Годишна среща на специалистите по човешки ресурси в 

държавната администрация“ - гр. Бургас  /19 - 21.09.2018г./;  

 На 11 и 12 октомври 2018 г. участие в двудневната международна 

регионална конференция, организирана от Института по публична 

администрация на тема „Европейски ценности и обучението на публичната 

администрация“ и изнесен доклад на тема „Университетско обучение на 

студентите по "Публична администрация“ - добри практики“, като представи 

опита на ЮЗУ Н.Рилски и Община Благоевград в изграждането на 

устойчиви и иновативни учебни програми, в които се съчетават практически 

научни изследвания, теоретични знания и нови управленски концепции. В 

доклада бяха представени добри практики при реализацията на научни 

изследвания с акцент върху непосредственото им приложение в работата на 

публичната администрация в области като мотивация и мотивационни 

стратегии; менторство и наставничество; работа с местните заинтересовани 

страни; ролята на обществените посредници в разработването на ефективни 

местни публични политики и други;  
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 Публикувано интервю във вестник „Топ Преса“ за активността на 

гражданите, за тематиката на отделните проблеми и за интензитета на 

търсените консултации в институцията Обществен посредник /01.11.2018/; 

 Изготвени рекламни флаери, папки и плакати за популяризиране дейността 

на Обществения посредник; 

 Създадена и активно действаща фейсбук страница, на която се публикуват 

всички прояви и инициативи на обществения посредник; 

 Участие и поздравителен адрес до г-н Асим Адемов, Евродепутат от ЕНП 

във връзка с организирането и провеждането на инициативата „Да върнем 

родителите в училище“; 

 Дарение на лична специализирана литература в полза на Университетската 

библиотека на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – съдържащо 157 книги и 22 

периодични издания в областта на публична администрация, право, 

обществено управление и икономика;  
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 Участие в регионален форум, организиран от националния Омбудсман на 

Република България, г-жа Мая Манолова с участието на омбудсманите от 

Балканските държави „Защита на правата на гражданите: Предизвикателства 

пред балканското сътрудническтво“, със съдействието на българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз, обсъждане на  

възможностите за сътрудничество между омбудсманите на Балканите за 

защита на основните права и свободи на човека. Обмяна на опит и идеи в 

посока на подобряването на работата на обществените посредници, както и 
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насочване вниманието към доброто взаимодействие между Община 

Благоевград и “ЮЗУ Неофит Рилски” в намирането на ефективни решения 

както по конкретни казуси от практиката, така и в посока по-ефективните 

образователни програми, насочени към практическите нужди на обучаемите. 

/19.11.2018 г./ 

 

 Участие в годишна среща на действащите обществени посредници в 

Република България, проведена в град Кюстендил, организирана по покана 

на г-н Васил Иванов, обществен посредник на Община Кюстендил. На 

срещата бяха представени добри практики и казуси от дейността на 

обществените посредници. Специален акцент в инициативата беше и 

анонсирането на организирането и провеждането на национален научно-

практически форум в началото на 2019 г., на който домакини да бъдат 

Община Благоевград и ЮЗУ “Неофит Рилски”. (20.11.2018 г.); 
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 Участие в предаването "Днес" с Райна Ванчева в Радио Благоевград на тема: 

"Как се развива институцията на омбудсмана – очаквания и тенденции“; 

 

 



 

15 
 

 Участие в „Регионален форум за социално предприемачество в 

Благоевград“, организиран от Министерството на труда и социалната 

политика и Националния съюз на трудово-производителните кооперации, на 

който бе представен приетия на 18.10.2018г. от 44-то Народно събрание 

„Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика“; 

  

 

 В отчитания период бе реализирана и Инициатива „Ден на отворените 

врати“ по повод Международния ден на правата на човека. Студенти и 

преподаватели от специалностите „Публична администрация и „Връзки с 

обществеността“ взеха участие като зададоха своите въпроси, разгледаха 

документацията и се запознаха отблизо с дейността на обществения 

посредник на територията на Община Благоевград. Всеки участвал в 

инициативата получи грамота за участие. /10.12.2018/; 
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 Участие в благотворителен коледен базар, който се проведе в учебен корпус 

1 на ЮЗУ “Неофит Рилски”, по време на който се предлагаха с 

благотворителна цел ръчно изработени картички и сувенири, баница с 

късмети и коледни сладкиши, направени от студентите в специалност 

„Връзки с обществеността“, техни преподаватели и приятели (11.12.2018 г.); 
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 Представяне на институцията Обществен посредник пред ученици от XI и 

XII клас в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий – Благоевград. По време на 

събитието учениците бяха запознати с това какво е местния Обществения 

посредник и по какви въпроси могат да се обърнат към него (18.12.2018 г.); 

   

   

 Участие в предаването ‘’Днес’’ с Агнес Манова в Радио Благоевград 

/20.12.2018/. 

 Получени благодарствени писма от Института по публична администрация 

/Изх. № РД14-278/22.10.2018г./ за участието на 11 и 12 октомври 2018г. в 

София международна регионална конференция на тема „Европейски 

ценности и обучението на публичната администрация“ и благодарствено 

писмо  /Изх. № РД-14-270/09.10.2018г./ за участие в Годишна среща на 

специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, проведена 

в периода 19-21.09.2018 в Бургас. 
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III. Приоритети и основни насоки за инициативи в бъдеще 

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. Като 

бъдещи приоритети в институцията могат да бъдат изведени няколко важни 

принципи, които са от съществено значение за бъдещото развитие на 

институцията, а именно: 

 Утвърждаване на публичността и авторитета на обществения 

посредник, популяризиране на дейността и правомощията му като 

допълнителен гарант за спазване на законните права и интереси на 

гражданите  и включването му в обществения живот на града; 

 Активно взаимодействие с органите на местното самоуправление и 

местната администрация, тъй като местният обществен посредник е 

призван да съдейства за спазване на правата и законните интереси на 

гражданите 

 Усъвършенстване механизма на взаимодействие със специализираните 

държавни органи и институции и звената предоставящи обществени 

услуги 

 Усъвършенстване на работещия механизъм с институцията на 

Националния омбудсман, както и активно участие в работата на 

Националното сдружение на местните обществени посредници в 

Република България  и проучване на добри практики от дейността на 

обществените посредици в страната 

 Поддържане на добра комуникация и сътрудничество с независими 

експерти и организации, имащи отношение към прилагането на 

международните стандарти за защита на човешките права; 

 Фокусиране на дейността и върху търсене на резултати в посока 

усъвършенстване и разширяване на местните публични политики в 
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областта на предоставяне на целева помощ на хората с увреждания; 

защита правата на инвалидите и други; 

 Разширяване на сътрудничеството с други организации и реализацията 

на съвместни проекти 

 Разширяване на партньорството с медиите за популяризиране на 

институцията  

 

Като част от Вижданията за развитие на институцията Обществен 

посредни, предстои да се реализират и следните за втората година: 

 Виртуален „Обществен посредник“. 

 В унисон със съвременните изисквания за електронизация на 

получаваните услуги, се предвижда да се създаде сайт /подсайт към 

съществуващият такъв/ на обществения посредник, на който да може както 

да се подават съответни молби и жалби, така и да се осъществява и получава 

консултация в реално време. Този компонент от програмата е с отворен 

хоризонт на действие, като са възможни и различни гъвкави форми на 

неговото развитие /проектни дейности; вътрешни проекти за общината, 

съвместни проекти с университети  и други/.  

 Изнесени приемни.  

 В рамките на втората година от дейността на програмата, се предвижда да 

се представи дейността на Обществения посредник в изнесена форма 

/квартали, села, училища и други/. Този компонент от програмата може да се 

реализира и чрез обучените и привлечени сътрудници към Обществения 

посредник /предвидени в Правилника за организацията и дейността на  

обществения посредник на територията на Община Благоевград/. През 

отчетния период бяха реализирани изнесени приемни в селата Рилци и Бело 

поле, както и такава в едно средно училище, като предстои детайлното 

уточняване на процедурата по реализацията му.  
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 Създаване на „Граждански съвет /експертно-консултативен/„ 

към Обществения посредник. 

 Създаването на съвет към Обществения посредник цели да създаде 

допълнителна възможност да се следи „пулса“ на обществените очаквания и 

да се провеждат регулярни работни заседания, на които да се дискутират 

текущите актуални теми. В Община Благоевград съществуват традиции и се 

инициираха някои практики в тази посока. С този консултативен орган ще се 

концентрира експертизата на определени общности и заинтересовани страни 

и групи при дефинирането на проблемни области и определянето на 

приоритетни теми в публичните политики в следващ управленски период. 

  

 

 

IV.  Финансов отчет 

Съгласно писмо от Общинска администрация вх. №053/ОП-19/22.01.2019 

г. , направените разходи за периода са посочени в таблица № 2 .  

 

№ 

по 

ред 

Вид разход Стойност 

с ДДС 

1 Облекло 166,00 

2 Материали 2199,00 

3 Командировки в страната 167,00 

4 Възнаграждение и осигуровки за сметка на 

работодател 

13338,22 

 Общо: 15870,22 

 

 Таблица №2 – Финансови разходи за институцията  
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 Вместо заключение 

 

 Изминалите месеци, реализираните дейности и постигнатите резултати 

потвърждават правилността на решението на Общински съвет – Благоевград, за 

възстановяване на институцията обществен посредник на територията на 

общината. 

 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-ефективнаи и прозрачни. 

 Бих искал да изкажа своите благодарности за коректното и 

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. 

 Надявам се и вярвам, ползотворното сътрудничество да продължи и в 

бъдеще и институцията обществен посредник на територията на община 

Благоевград да се утвърди като ключова в процесите на реализация на 

ефективни публични политики на местно равнище. 

 

 

30.01.2019 година 

гр. Благоевград  

 

 

 

 

Доц. д-р Валентин Василев 

Обществен посредник на територията на Община Благоевград 


