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Увод 

Институцията Обществен посредник на територията на община 

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

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“, съобразен с 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. 

Настоящият годишен отчет е изготвен на база на постъпили и 

разгледани 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, както и представя основните 

дейности, свързани с популяризиране на институцията в обществото и 

предизвикателствата пред нейното развитие. 

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

на Обществения посредник на територията на Община Благоевград, отчетът 

се представя на Кмета на Община Благоевград и на Общински съвет 

Благоевград. Копие от отчета е наличен на електронната страница на 

Община Благоевград и на Фейсбук-страницата на Обществения посредник.  

Анализът се разпространява при спазване на законовите ограничения 

за конфиденциалност. 

По традиция с годишния отчет Общественият посредник се стреми да 

представи на обществеността и Общинския съвет анализ на определени 

административни практики, провеждани секторни политики, както и 

реализираните инициативи за повишаване  популярността на институцията.  

Институцията на Обществения посредник на Община Благоевград 

счита за свой основен приоритет внимателното укрепване на управленската 

среда – като възможна платформа за провеждането на нормален публичен 

диалог между институциите и гражданите в правовата и демократична 
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държава. Грижата за това не се изразява само и единствено в систематични 

усилия за подобряване на нормативната база, а фундаментално се придържа 

към тезата, че в основата на демократичната държава стои възможността да 

се провежда публичен дебат, да се прилагат управленски практики за 

обмяна на идеи и предложения; за проучване на мнението на 

заинтересованите страни, който да има способността да доведе до решения, 

приемливи за по-голямата част от обществото. 

2019 година е втората година от дейността на възстановената през 

2018 година институция на Обществения посредник на Община 

Благоевград. Община Благоевград е тринадесетата община в България с 

избран общeствен посредник. Мрежата на местните обществени посредници 

през изтеклите няколко година вече е обновена на 75%, като има за първи 

път избран обществен посредник в община Кюстендил. 

Съществуващият двустепенен модел на институцията „Омбудсман“ в 

нашата страна (на национално ниво – националният омбудсман и на 

общинско ниво – местните обществени посредници) през изминалата 

година се характеризира със завидно добро взаимодействие и ползотворно 

сътрудничество между двете сродни институции, в полза и в интерес на 

гражданите. Това стана и факт след избирането за национален Омбудсман 

на г-жа Мая Манолова, както и беше продължено с избора на доц. д-р Диана 

Ковачева за неин наследник през 2019 година.  

Разбира се институцията не функционира в една рамка, която да е 

извън политическата и икономическа действителност, очаквано е да се 

повлиява от нея. Изминалата 2019 беше изборна година, от друга страна и 

изпълнена с напрежение и конфликтни ситуации, засягащи както 

социалната сфера, така и управлението във всичките му форми, година, в 

която местната власт продължава да бъде тествана от продължаващата 

криза, независимо от качеството на решенията й. Отпечатъкът от това 

напрежение в известна степен е отразен и в случаи, които аналитично ще 

бъдат представени по-долу. Също така е видно и от начина, по който 
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гражданите, жители на общината, отстояват правата си. Мнителността 

спрямо общинските и публичните служби често променя по същество 

исканията им и затруднява съдействието, което се изисква, за да се 

финализира посредничеството. Въпреки трудностите, които съпътстват 

работата на институцията, породени от необходимостта да отстоява дълги 

години конституиране на нейната социална значимост, тя показва колко 

потребна е на гражданите за защита на техните права и тяхното практическо 

прилагане. 

Ето защо е абсолютно необходима, навременна и основателна бъдеща 

промяната в Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/, за която настояват местните обществени посредници в свои 

декларации и предложения, както през 2018, така и през 2019 година, с 

което ще се постигне не само конституирането на институцията в 

българската община, но би могъл да се разшири и обхвата на правомощията 

на местния омбудсман така, че да реагира адекватно на потребностите на 

местните общности.  

През отчетния период продължиха и дългогодишните усилия за 

институционалното укрепване на местните омбудсмани. Работата в тази 

насока се осъществява по две основни линии. Първата е свързана с 

активности чрез пряко подпомагане на заинтересовани Кметове или 

Общински съвети, а втората – чрез мрежата на Обществените посредници в 

Република България. 

В началота на 2019 година Мая Манолова призова Народното 

събрание да разгледа предложените промени в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), които ще увеличат 

шанса да се изберат повече местни омбудсмани в страната. В момента има 

само 13 и то в най-големите градове. „Ние реално решаваме проблемите на 

хората, като принуждаваме институциите да работят“, отбеляза Манолова. 

„Нашата цел е да се създаде мрежа от местните обществени посредници, но 

има части от страната, където липсват такива, както е в Северна България“, 
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каза още тя. Законовите промени са внесени от една година в парламента, 

но никой депутат не ги е предложил за обсъждане. С тях се цели премахване 

на задължителното условие местният омбудсман да се избира с 

квалифицирано мнозинство, а това да става с обикновено.  

Другото важно предложение е да се обезпечи дейността чрез 

държавно делегирано финансиране, за да се чувстват посредниците 

истински независими от местната власт. Иска се още да се въведе 

задължителен избор на местен посредник за общини с жители над 10 000 

души, а за по-малките да има възможност да се обединяват. 

През май бе проведена среща с екипа на вицепремиера г-н Томислав 

Дончев, в рамките на която представихме проекта за законодателни 

промени в ЗМСМА, целящ улесняването на българските общини в 

процедурата за конституиране на институцията на Обществен посредник, 

уеднаквяване на правомощията на местните омбудсмани и 

продължителността на техните мандати. 

На редовна среща на мрежата от Обществени посредници в Република 

България, проведена през септември в Бургас, се потърси подкрепата на 

Кмета г-н Димитър Николов, който е и член на Управителния съвет на 

НСОРБ. Той пое ангажимент след местните избори да подпомогне усилията 

на мрежата за обсъждане на темата в Управителния съвет на най-

влиятелната организация в местното самоуправление. В изпълнение на тези 

решения, на заседание на мрежата в Кърджали в присъствието на 

националния омбудсман, бе приета декларация и покана за среща с 

новоизбраните кметове и председатели на общински съвети. В качеството 

си на национален омбудсман, г-жа Диана Ковачева пое ангажимент да 

посредничи за осъществяването на тази работна среща с УС на НСОРБ през 

първото тримесечие на 2020 г. 

Но това е за бъдещето.... 
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II. Работа по жалби, заявления, сигнали и предложения 

Дейността на обществения посредник на територията на Община 

Благоевград през 2019 г. се характеризира както с всекидневна работа по 

постъпващите жалби, сигнали, молби за съдействие и предложения на 

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

инициативи и дейности, насочени както към популяризиране на 

институцията, така и към повишаване на административната и правна 

култура на гражданите в опознаването на дейността на институциите от 

публичния сектор. 

1. 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“ 

Обобщените резултати 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 

усилията на институцията бяха насочени към повишаване на 

информираността на гражданите, популяризиране на институцията и 

нейното утвърждаване като надежден партньор и посредник в процесите на 

реализация както на правата на гражданите, така и при реализацията на 

ефективни публични политики на местно равнище. 

Вниманието в настоящия анализ ще бъде насочено в следващите 

страници в няколко основни посоки, като ще се направи опит синтезирано 

да се представят основните моменти от дейността на Обществения 

посредник в периода на работа.  

 В периода от 7 януари до 31 декември 2019 година е поддържан 

регистър на Обществен посредник на територията на община Благоевград, 

изготвен и воден по Глава V, чл. 21, ал. 20 и чл. 22, съгласно „Правилник за 

организацията и дейността на Обществения посредник на територията на 

Община Благоевград“.  
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През годината общо 132 са гражданите и организациите, потърсили 

обществения посредник (чрез питания, заявления, жалби, сигнали и 

консултации и предложения под различна форма). Към тези цифри могат да 

се добавят и 11 случая, свързани със срещи с граждани от други населени 

места и комуникация по имейл, телефон и лични такива в приемната на 

обществения посредник.  

От така изброените, 113 са регистрирани в Електронния регистър за 

кореспонденция на институцията обществен посредник, като част от 

останалите са решени устно или по телефона. От всички тях, 111 са 

приключени със становище, препоръка и/или отговор до жалбоподателя. 

Продължава работа по 2 от регистрираните случаи, като се изчаква отговор 

от съответните институции. Горните обобщени данни са разпределени, 

нагледно представени и групирани в приложение №1 към отчета. 

Най-общо значителна част от случаите са насочени към социална 

политика и услуги, устройство на територията, имотни спорове, етажна 

собственост, обществен ред, административни услуги, електроснабдяване, 

ВиК, образование, работа с неправителствени организации, лични въпроси 

и консултации и др. /приложение №1 – таблица с цифрово разпределение на 

случаите/. 

Желанието за незабавна и адекватна професионална консултация и 

подкрепа от институцията „Обществен посредник“ е традиционно търсена 

през изминалия период. 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, както и по надлежен ред изисква отговор от 

 административни структури, към които е насочено питането. 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 
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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. Друга част от срещите са с 

характер на лични консултации във връзка с неясноти по административни 

казуси. В този случай ролята на обществения посредник е едва ли не 

психологическа и е свързана с насърчаване и окуражаване на гражданите да 

търсят своите права по всички възможни начини.  

Както беше посочено вече в уводната част на отчета, 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

 и/или съсобственици в етажна собственост. При нарушени добросъседски 

отношения и липса на възможност споровете да се решават от общото 

събрание, някои собственици търсят съдействие от обществения посредник, 

 очаквайки подкрепа от съответната институция. Например: затруднения при 

избиране на нов управител, спорове между собствениците и управителните 

органи, несъгласие с изчисления за дължими суми, шум през късните часове 

на денонощието и пр. При анализа на такива случаи се налага обобщението, 

че проблемите идват от непознаването, неправилното прилагане или 

грешното тълкуване на „Закона за управление на етажната собственост“.  

След направен анализ на случаите бяха изготвени примерни 

документи за всяка една област от дейностите, претворени в Закона за 

етажната собственост. Те са добра основа,  върху която гражданите да могат 

да реализират управлението на регистрираната етажна собственост. В тази 

връзка, общественият посредник внесе предложение до Кмета на Община 

Благоевград,  след което бе обособен раздел „етажна собственост“ в сайта 

на Община Благоевград  поради  зачестили проблеми на граждани, свързани 

с тази сфера и по-ефективно управление на „Етажната собственост“. В този 

раздел гражданите могат да се възползват от 32 примерни бланки, 
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декларации, правилник и други документи, подпомагащи ефективното 

използване на регистрираната етажна собственост.  

Продължават сигналите, свързани със социалната политика от хора в 

 молби за отпускане нанеравностойно положение,  еднократна помощ, 

проблеми с ТЕЛК решения, както и молби за съдействие за настаняване в 

общински жилища, случаи за неудовлетворение при изчисляване на пенсии 

и други. Част от темите, с които гражданите посещават приемната на 

обществения посредник са желания за промяна или оптимизиране на 

определен компонент от социалната услуга, твърдения за неясноти по 

регламент за ползване на определени социални права, консултиране за 

възможности да се възползват от такива, лични проблеми с работодатели и 

т.н. Тук коректния 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, различни 

по вид удостоверения, издавани от администрациите, неточност или 

пропуски при изчисляване на данъци и др. В посочените случаи 

Общественият посредник е търсил съдействие от съответната 

администрация.  

Отново са налице проблеми, свързани с телекомуникации и мобилни 

оператори, които са свързани с подновяване или подписване на договори, 

 начислени такси, неизяснени ежемесечни такси и услуги и др., които 

 довеждат до финансови проблеми за абонатите. В такива случаи  

обществения посредник препоръчва на гражданите да следят стриктно 

сроковете на договорите си и различните им клаузи и предварително да 

потърсят консултации както от самите оператори, така и от обществения 

посредник. В тази връзка бяха проведени поредица от срещи, включително 

с представители на адвокатура и съдебна система, за да се изяснят някои 

детайли по реализацията на защитата на правата на потребителите на 
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определени фирми и начини и способи за оптимизиране на релацията между 

страните в тези процеси. Поставиха се основите на едно ползотворно 

бъдещо сътрудничество на доброволно и безплатно за гражданите 

консултиране от представители на адвокатските колегии в Благоевград и 

Кюстендил, както и се обсъди идеята за създаването на „Правна клиника“ 

към Обществения посредник, в която да се решават отделни казуси от 

студенти и адвокати в началото на кариерата им.  

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, с. Първомай, общ.Петрич, Якоруда, 

Бобов дол, Дупница и други. На гражданите е оказана консултация по 

поставените от тях казуси.  

През 2019 г. продължиха систематичните усилия на Обществения 

посредник да разширява и задълбочава взаимодействието с другите 

институции на централната и местната власт. Това не просто помага на 

институцията да се застъпва ефективно за правата и законните интереси на 

гражданите, но е част и от цялостното ни разбиране, че е необходимо да се 

укрепва доверието в днешните български институции. 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“, „Регионална здравна инспекция“, „ОДМВР“ – Благоевград, 

национален Омбудсман на Република България, Комисия за защита от 

дискриминация и много други. 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. 

 В сравнение с миналогодишния период, се забелязва ръст на 

разглежданите случай, както и тяхното разнообрязаване, което дава 
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основание за извода, че доверието на гражданите към функциите, дейността 

и резултатите от работата на обществения посредник расте и се разчита на 

разрешаване на проблемите им чрез посредничеството му. В тази връзка в 

рамките на следващите месеци е необходимо да се направи и нов 

дълбочинен анализ на отделните казуси и тяхното движение през годината.  

Като цяло, може да се посочи, че е налице увеличен брой заявления, 

сигнали и предложения, на място, в приемната на Обществения посредник, 

която форма се налага като предпочитана през отчетния период.  

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 безспорен  позитив в работата на институцията и в периода 

на нейното утвърждаване е от ключово значение за нейното бъдещо 

развитие.  

Следва също така да се отчете ниската активността при използването 

на електронния път за подаване на сигнали и предложения. Всички, които 

се обръщат към обществения посредник за съдействие, получават отговор за 

предприетите действия, съвет или необходимата информация по въпроса. 

Нов по своя характер е и подхода за присъствието на дейността на 

Обществения посредник в социалната мрежа Фейсбук. В нея се отразяват 

събития и дейности на институцията, дава се възможност за коснултация и 

изразяване на мнение в реална среда. Повече от 500 са „харесванията“ и 

„споделянията“ на отразената на страницата дейност. В тази връзка е 

необходимо усилията да продължат в тази посока и да се разшири 

присъствието на Обществения посредник в социалните мрежи.  

Един недостатъчно използван инструмент за популяризиране на 

институцията, и като цяло на публичните институции и работата им, са и 

младите хора. В такъв контекст активната работа с неправителствени 

организации, Детски парламент-Благоевград и Студентски съвет при ЮЗУ 

„Неофит Рилски“, дава възможност в следващите месеци да се развият нови 
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и иновативни форми на представяне на възможностите на институцията в 

по-широк кръг от заинтересовани страни. В тази посока е необходимо да 

бъдат разработени подходящи материали /презентации, флаери, плакати, 

брошури и други/, които да бъдат част от доброволческата платформа за 

популяризиране на гражданското участие в управлението чрез Обществения 

посредник като институция-медиатор в гражданското общество. През 2019 

години няколко неправителствени организации се запознаха с дейността на 

обществения посредник, като резултатите от тези срещи, включително и с 

чуждестранни участници са повече от обнадеждаващи и е целесъобразно в 

бъдещ период тези контакти и дейности да се задълбочават.  

 

2. Предложения и препоръки, реализирани в анализирания период 

Следва да бъде отбелязано, че бяха отправени предложения до Кмета на 

Община Благоевград и до Общински съвет Благоевград, а именно: 

 Предложение за поставяне на парапетни съоръжения, улесняващи 

достъпа на труднопридвижващи се граждани  до обновения площад; 

 Предложение относно подобряване на дейността на новоизградената 

светофарна уредба на ул. „Славянска“, с цел да бъде проектирано и 

съобразено с натовареността на движението; 

 Предложение за поставяне на пейки пред жилищни сгради, след 

постъпила молба от граждани, живущи на ул. „Арсений Костенцев“; 

 Препоръки към общинските фирми „Биострой“ и „Паркинги и 

гаражи“ за отстраняване на нерегламентирани сметища, които са 

отразени бързо и своевременно; 

 Препоръка за подобряване на качеството на уличното осветление на 

няколко улици и отстраняване на аварии;  

  Отстраняване на пропуски при реализацията на строителни дейности 

по проекти на база на подадени сигнали за такива от граждани (на 

ул.“Ветрен“); 
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  Реализираното предложение за провеждане на годишна среща на 

почетните граждани на Община Благоевград и организирането на 

събития в тяхна чест; 

  Препоръка за търсене на иновативни решения за идентифициране на 

идеи от граждани и техни организации за реализация на конкретни 

мерки за подобряване на жизнената среда в Благоевград; 

  Реализираното и одобрено предложение за реализация на годишни 

дарителски кампании за книги, насочени към библиотеки, читалища и 

други, като компонент от стратегията на общината за увеличаване на 

ранното детско четене сред учениците;  

  Реализирани съвместни инициативи с Детски парламент – 

Благоевград и Студентски съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“; 

 Препоръки за подобряване на чистотата на определени жилищни 

 зони; 

 Предложение да бъде обособен раздел „етажна собственост“ в сайта 

на Община Благоевград  поради  зачестили проблеми на граждани, 

свързани с управлението на етажната собственост и за повишаване на 

ефективността на общината в реализацията на „Закона за етажната 

 собственост“ чрез електронна страница и примерни формуляри; 

 Запазването на придобивката за гражданите, свързана с 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;  

 Запазването на тенденцията за предоставяне на услугите за 

изхранване на деца с хронични и автоимунни заболявания, ползващи 

помощите предоставени от детска кухня, детски ясли и детски 

градини с цел  повишаване качеството на получаваната услуга;  

 Препоръка по отношения на организацията на прием на деца със СОП 

и предприемането на мерки за изготвянето на документ със 
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стратегически характер за следващата учебна година, за да е налице 

 балансиран подход в разпределението им в бъдещи дискусии;

 Предложение за бъдещо проучване на целесъобразността от 

 разкриването на кърмаческа група в детско заведение в Благоевград; 

 Продължаване на целенасочените усилия чрез мрежата на местните 

обществени посредници за промени в нормативната база, 

 регламентираща дейността на местните омбудсмани; 

 Като неудовлетворение може да се посочи липсата на решение по 

входираните до Общински съвет и Кмет две писма с предложение за 

осигуряване на карти с отстъпка в градския транспорт за инвалиди 

при определени условия и преференции, нещо по което е необходимо 

 да се работи целенасочено в следващия управленски мандат.

 

3. 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 /ВИЖ и приложение №2/ . 

 На 25.02.2019г. Общественият посредник изнесе презентация пред 

ученици от XII „Б“ клас в 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“. На срещата 

бяха представени дейността на институцията, основните правомощия 

на обществения посредник, бъдещите цели и приоритетни задачи и 

примери от процеса на работа в институцията. 
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 На 06.03.2019 г. общественият посредник взе участие в работна среща 

на обществените посредници, която се проведе в град Стара Загора. 

На работната среща се обсъдиха сходни казуси, поставени от 

граждани и решаването им в различните общини и ползотворен обмен 

на добри практики. На срещата присъстваха обществените 

посредници на общините София, Пловдив, Бургас, Шумен, Кърджали, 

Казанлък, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Елин Пелин, 

Симитли. 

 
 На 12.03.2019г. Общественият посредник изнесе презентация пред 

ученици от XI „A“ клас в СУИЧЕ "Св. Климент Охридски", на която 

разказа на учениците каква е по същество дейността на местния 

обществен посредник и по какви въпроси могат да се обърнат към 

него. Той представи както дейността си до момента, така и целите и 

приоритетите за 2019 година, участието си в публични дискусии и 

форуми и бъдещите кампании и инициативи в институцията 

Обществен посредник на територията на Община Благоевград. 

 По покана на евродепутата Андрей Новаков, бе взето участие в 

гражданския диалог „Европа в нашия дом“, който се проведе на 

14.03.2019 г. в Благоевград. На срещата се дискутираха национални и 

местни политики, свързани с регионалното развитие. 
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 На 06.04.2019 г. Общественият посредник подкрепи и се включи 

лично в кампанията на Община Благоевград "Чист и зелен 

Благоевград! От нас зависи!".   

 По съвместна покана на Областните управители на Благоевград и 

Кюстендил, Общественият посредник на Благоевград взе участие в 

заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, 

което се проведе в периода 04–05.04.2019 г. в град Разлог. На срещата 

той представи добри практики на Община Благоевград в областта на 

разработването и реализацията на публични политики на местно 

равнище и ролята на Обществения посредник в тези процеси. 

  
 На 05.04.2019г. на работно посещение в Благоевград беше 

общественият посредник на община Кърджали г-н Расим Муса. На 

срещата бяха обсъдени текущи казуси, бъдещи инициативи и се 

набелязаха няколко конкретни съвместни дейности. Г-н Муса 
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представи опита си в сферата на етажната собственост, социалната 

дейност, здравеопазването и др. 

 На 18.04.2019г. Общественият посредник на Благоевград бе 

съорганизатор заедно с ЮЗУ „Неофит Рилски“ на инициативата „30 

ли е новото 20?“, организирано от „ДНК НА БЪДЕЩЕТО“ част от 

кампанията за насърчаване на раждаемостта "Направи го сега" с 

участието на Андрей Арнаудов, д-р Милен Врабевски, доц. Георги 

Бърдаров, психолога Ани Владимирова и д-р Петра Семерджиева. 

Събитието имаше за цел да представи гледните точки на 

демографския проблем у нас, младите хора да повишат 

информираността си за последиците от отлагането и защо е важно да 

планират своето семейство навреме. През 2019 и 2020 г. кампанията  

стимулира и насърчава да създадат живот двойките или семействата, 

които нямат репродуктивен или друг здравословен проблем, а се 

колебаят да имат първо или следващо дете. 

 
 Общественият посредник подкрепи Националната кампания 

"Великден за всеки - дари празник на баба и дядо", организирана под 
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патронажа на омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова. 

Сред първите включили се в инициативата бе Студентският съвет към 

ЮЗУ "Неофит Рилски" 

 
 

 На 09.04.2019г. Общественият посредник на Община Благоевград 

участва като дискутант на лекция от цикъла MASTЕRCLASS WORK 

4.0, организирана от КНСБ. Целта на лекцията бе да се обсъдят 

предизвикателствата, които поставя дигитализацията пред пазара на 

труда, тъй като цели професии изчезват и се появяват нови, а в 

същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската 

скамейка до работното си място. 

       
 

 На 16.04.2019 г. се реализира инициативата ''Ден на отворените врати'' 

по повод Деня на Конституцията и професионалния празник на 

юристите. Омбудсманът на Благоевград посрещна в кабинета си 

представители на Студентския съвет към ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
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преподаватели от Правно-историческия факултет и студенти от 

специалностите „Право“, „Международни отношения“, „Публична 

администрация“ и „Бизнес предприемачество“. 

       
 На 8 май 2019 г., Общественият посредник на територията на Община 

Благоевград, съвместно с г-н Васил Иванов, обществен посредник на 

община Кюстендил взе участие в организираната от катедра 

„Национална сигурност и публична администрация“ при Правно-

исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, 

студентска и докторантска научна сесия на тема „Иновативни 

публични политики и устойчиво развитие на публичната сфера“. 
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 На 9 май - Ден на ученическото самоуправление, представители на 

Детския парламент в Благоевград бяха омбудсмани за няколко часа.  

 
 Реализира се и инициативата  „ДАРИ ДЕТСКИТЕ СИ КНИЖКИ“. По 

случай 1 юни – Международен ден на детето. Общественият 

посредник на Община Благоевград, съвместно с Регионална 

библиотека „Димитър Талев“ Благоевград, реализираха дарителска 

кампания, насочена към насърчаването на ранното детско четене и в 

подкрепа на стратегията на Община Благоевград за развитие и 

популяризиране на културния живот в града. Краят на кампанията 

беше на 04.07. 2019 г., а дарените издания бяха повече от 200.  

 
 На 06.06.2019 г. дейността на обществения посредник беше 

представена пред студенти от Молдова, Грузия и Армения, които са 

на обмяна на опит в България. Проектът им беше свързан със защита 
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правата на човека, дискриминация и реч без омраза. Младежите се 

запознаха отблизо с дейността на институцията Обществен посредник 

на територията на Община Благоевград, като с интерес зададоха 

своите въпроси, свързани със защита правата на гражданите. 

 
 На 11.06. 2019 г. представители на Сдружение „Нов избор“, гр. 

Кресна, посетиха офиса на Обществения посредник на Благоевград и 

се запознаха с дейността му, като имаха възможност детайлно да 

разгледат електронната деловодна система и документацията по 

отделните казуси и примери от съвместни инициативи между 

Обществения посредник, Община Благоевград, ЮЗУ „Неофит 

Рилски“, неправителствен сектор, училища и други. 

  
 На 14.06.2019 г. се реализира първата по рода си фотоизложба, 

посветена на почетните граждани в Благоевград. Експозицията бе 
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подредена в „Регионален исторически музей“ – Благоевград. Идеята 

се реализира от обществения посредник на Благоевград, със 

съдействието на Община Благоевград, Общински съвет Благоевград и 

Детски парламент Благоевград. На срещата се отзоваха повече от 25 

от почетните граждани.  

   
 На 26.06.2019г. се реализира работно посещение на националния 

омбудсман. Обмудсманът на България – Мая Манолова проведе 

изнесена съвместна приемна в Благоевград. Тя и експертите от екипа 

й разгледаха над двадесет казуса в приемната на Община Благоевград.  

Преди срещата си с граждани, националният омбудсман се срещна с 

обществения посредник на Благоевград, за да се запознае в детайли с 

дейността му, с основните проблеми и инициативи, които е 

реализирал. 

 
 На 01.07.2019 г. на заключителна конференция на Националното 

сдружение на общините в Република България, доц. д-р Валентин 

Василев, заедно с кметът на Враца, г-н Калин Каменов, представиха 
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добри практики и иновации, насочени към стимулиране на 

служителите в администрацията, осигуряване на работни места за 

младите хора и активното им включване в работата на общините. 

Двамата представиха резултатите от първото в България изследване 

на мотивацията на служителите в местната администрация във Враца. 

Доцент Василев представи и редица добри практики от работата си 

като обществен посредник в Благоевград в посока повишаване на 

мотивацията за участие в процесите на реализация на местни 

публични политики. 

   
 На 26.09.2019г., доц. д-р Валентин Василев, Обществен посредник на 

община Благоевград взе участие в Петата балканска научна 

конференция "Наука - образование - изкуство през 21-ви век", 

посветена и на 75-годишния юбилей на Съюза на учените в България, 

който се проведе на 26.09.2019г. Той приветства участниците в 

конференцията с поздравителен адрес и запозна участниците във 

форума с дейността на институцията Обществен посредник на 

територията на Община Благоевград. 

 На 16.10.2019г. Омбудсманът на Благоевград представи новата си 

книга. Регионалната библиотека „Димитър Талев” бе домакин на 

представянето на книгата „Екипи и екипна ефективност.Теоретичен 

навигатор и практически наръчник“. Автори на монографията са доц. 

д-р Валентин Василев – обществен посредник на Благоевград и 
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преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Костадин Георгиев – 

началник-отдел „Устойчиво развитие и европейски проекти“ в 

Община Благоевград и докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Монографичният труд е фокусиран върху използването на екипната 

форма на работа, мотивирането в екипна среда, лидерство в екипа и 

други актуални теми и използването им в публичните политики. 
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 01.06.2019г. – По покана на Димитър Борумов - председател на 

Детски парламент Благоевград, общественият посредник беше част от 

отбелязването на 20-годишния юбилей на Детски парламент 

Благоевград; 

            
 На 17.09.2019г. – Общественият посредник взе участие в кръгла маса 

по проект „Развитие на пряката демокрация в община Кресна“  

Проектът се създава в отговор на нуждата от повишаване на 

гражданското участие в управлението на община Кресна с цел 

подобряване на процесите по предоставяне на услуги. Чрез 

дейностите си този проект скъсява дистанцията между граждани и 

управляващи в град Кресна, като Община Благоевград представи 

опита си в тази посока.  

 На 11-13.09.2019г. се проведе работна среща на обществените 

посредници в град Бургас. На срещата се обсъди проблема за промяна 

на статута на Обществения посредник, обмени се опит и се обсъдиха 

сходни практики в общините в дейността за защита правата на 

гражданите, планираха се общи действия за издигане на авторитета на 

институцията Обществен посредник и се обсъди възможността за 

разширяване на мрежата на Обществени посредници в страната. На 

срещата доц. д-р Василев участва чрез видеообръщение към 

участниците, чрез което сподели своите гледни точки по поставените 

теми.  
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 На 5-6.10.2019г. общественият посредник взе дистанционно участие в 

годишната конференция на Център за приобщаващо образование, 

което се проведе в град Поморие. Форумът обедини на едно място 

специалисти, експерти и практици от всички сфери на 

приобщаващото образование, за да обменят идеи и да споделят опит, 

приложим за техните колеги. Фокусът на конференцията беше 

социално емоционалното учене (SEL) като системен подход за 

развитие на социално-емоционални умения на учениците. Събитието 

акцентира между академичните и социалните умения, което е 

постоянен процес на изследване на потребностите на децата във всеки 

един етап от развитието им, както и споделянето на опита на Община 

Благоевград в реализацията на местни политики в тази посока чрез 

посредничеството на местния омбудсман;  

 17.12.2019г. – Участие на обществения посредник в Радио-

Благоевград като гост на предаването „Днес“ в рубриката „На прицел“ 

с водещ Агнес Манова;  

 На 31.12.2019 г. доц. д-р Валентин Василев даде интервю за 

„Agencia.bg“ за работата на институцията през 2019 година и 

предстоящите инициативи за 2020 години.  

 

III. Приоритети и основни насоки за развитие на институцията 

С оглед на бъдещото 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.  
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В тази връзка, като приоритети в бъдещата дейност 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 на ефективността на взаимодействие 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 

посредници 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; 

 Иницииране и стартиране на кампания /проект/ „Гражданско 

възпитание“, насочена към училищата в Благоевград, като 

продължение на представянето на институцията в тях;  

 Разширяване на съвместната работа с Български червен кръст, 

Местната комисия за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни, Местната комисия за борба с трафика 

на хора и др.;  
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 Фокусиране на дейността върху търсене на резшения в посока 

усъвършенстване и разширяване на местните публични политики в 

областта на предоставяне на целева помощ на хората с 

увреждания; защита правата на инвалидите и други; 

 Разширяване на партньорството с медиите за популяризиране на 

институцията. 

 

От гледна точка на развитието на институцията в перспектива, е 

необходимо да се индикират още няколко основни момента. За разлика от 

формалните препоръки за подобряване на гражданското участие 

(разгледани отделно в настоящия документ), в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на регионалната политика, които опират до 

спазване и прилагане на нормативни изисквания, неформалните препоръки 

са продиктувани от един огромен проблем, констатиран като цяло в 

съвременното общество – загубата на доверие в администрацията и 

държавността! 

Когато липсва доверието, администрацията каквото и да казва, пише, 

публикува, прави, то не намира сериозен отзвук от страна на гражданите. 

Наблюдава се отдръпване и намаляване на желанието на гражданите да 

участват в консултативни процеси, които смятат за формални и 

предрешени… Това е страшно и не бива да се допуска в правова европейска 

държава! 

Препоръките за повишаване на гражданското доверие, което ще 

доведе и до по-добро гражданско участие, са свързани на първо място с 

изпълнение на формалните препоръки за подобряване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

регионалната политика – прилагане на нормативните изисквания! Когато 

гражданите видят и свикнат с отговорното поведение на администрацията, 

може би и те ще отговорят със същото. 
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На следващо място, необходимо е да се популяризира процеса на 

формулиране на регионални/местни политики, като се подчертае 

значението на всяка една от заинтересованите страни, както и бъдещите 

ползи – в икономически и социален аспект, които могат да се постигнат при 

по-висока активност и постигане на конструктивен диалог за формулиране 

на устойчива и обществено призната местна/регионална политика. 

Необходимо е дори гражданско обучение, държавно и общинско 

регламентирано, за всички зрелостници.  

Изборът на подходящи (ефективни) форми на гражданско участие 

в процеса на вземане на решенията, наблюдение и контрол на 

изпълнението им, съобразени с местната специфика, традиции и структура 

на населението е ключов за постигането на добър диалог. Препоръчително е 

комбинирането на различни форми на гражданско участие, за да се обхване 

най-широк спектър от граждани и мнения. 

В общините ключова фигура за активиране на гражданското участие и 

защитаване на интересите на малките общности е кметът на населеното 

място – „Селският кмет“. Той е истински представител на своите 

избиратели и връзката му с тях е силна и действителна. Фигурата на 

местния кмет се нуждае от подкрепа и утвърждаване в системата на 

местното самоуправление, като му се предоставят реални възможности, 

включително финансови, за успешно изпълнение на отговорностите, които 

има пред своите избиратели. 

За повишаване на гражданското участие в процеса на реализация на 

плановете и стратегиите, както и за повишаване на гражданското доверие 

като цяло, е необходимо опростяване на процедурите за участие в проекти, 

особено на местните инициативни групи, създадени за прилагане на 

подхода „Водено от общностите местно развитие“. 

Справедливото разпределение на обществените поръчки също е 

ключов фактор за стимулиране участието на гражданите и възстановяване 

на загубеното доверие. 
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Друг ключов момент, свързан с бъдеща промяна в Правилника за 

дейността на обществения посредник, е инициирането и създаването на 

Обществен консултативен съвет към него. Чрез такъв орган е налице 

допълнителна възможност за използване на експертизата и опита на 

доказани в областта на публичното управление граждани. Тази идея 

допълнително получи своята подкрепа на церемонията по откриването на 

изложбата, свързана с почетните граждани на Благоевград.  

Допълнителен компонент от бъдещата работа на институцията е 

реализацията на идеята за избор на младежки Омбудсман на Благоевград. 

С тази инициатива ще се даде допълнителна платформа за участие на 

младите хора в управлението на Благоевград и активното им включване в 

подготовката и реализацията на местни публични политики в областта на 

образованието и младежките дейности.  

Необходимо и нетърпящо отлагане е осъществяването на 

партньорства между администрацията и гражданите на базата на взаимно 

доверие и отчетност чрез различни  иновативни дейности и инициативи. 

Тук полето за изява наистина е безкрайно.  

От съществено значение е организирането, стимулирането и 

провеждането на обществени консултации по належащи проблеми със 

заинтересованите страни, като тази практика постепенно да се превърне в 

традиция при реализацията и мониторинга на публични политики в Община 

Благоевград.  

Належащо е стимулирането на партньорства и със съседни общини 

с участието на гражданите за реализацията на проектни идеи от взаимен 

интерес в областта на подобряване на инфраструктурите, градската среда и 

услугите, екологията, проблемите с водата, чистотата на въздуха, 

устойчивото градско развитие чрез смарт-технологии, гражданското 

образование и други.  

Ключов момент в бъдещата работа както на Обществения посредник, 

така и на общинска администрация е промяната в стратегическото 
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планиране и съобразяването му с новите моменти, претворени в 

различни нормативни 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 документа 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 включени 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 
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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 с 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 

др.  
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Част от формалните препоръки за подобряване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

регионалната политика е да се използват функционалните възможности на 

изградения Портал за обществени консултации на Министерски съвет – 

www.strategy.bg. Необяснимо е, защо при тази изградена законова и 

информационна платформа, възможностите й не се използват активно, 

включително и от Община Благоевград.  

          Следваща формална препоръка, свързана със задължението на 

администрациите да дават обратна връзка на гражданите за 

направените от тях предложения, е да се разработи и използва  бланка 

„Справка за отразяване на забележки и предложения, получени в 

резултат от обществени консултации на проекта на ОСР / ОПР 2021-

2027 г.“. Справката би могла да се използва/попълва в хода на целия процес 

на стратегическо планиране, като обхваща всички предложения/препоръки, 

дадени в хода на планирането – по време на публичните обсъждания 

(пресконференции, кръгли маси, фокус групи, кметски/квартални съвети и 

др.), както и получени по електронен път в хода на онлайн консултациите. 

Справката следва да се публикува на сайта на администрацията и в Портала 

за обществени консултации и да се актуализира периодично в процеса на 

изработването на документа. 

         Тези предизвикателства са част от новата визия на държавата в 

областта на подготовката, реализацията и мониторинга на публични 

политики на местно равнище и разширяване на ролята на заинтересованите 

страни в тези процеси. Тук възможността за активно участие и висок 

процент на полезност от страна на обществения посредник са предпоставка 

за ефективност на процесите по стратегическо планиране.  

 

 

 

 

http://www.strategy.bg/
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ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ 

 Дейността на Обществения посредник  се финансира 

Правилника за дейността му съгласно чл. 33, ал.1 от бюджета на Общината 

по, приет от Общинския съвет.  

 През отчетния период са използвани допълнителни средства за 

три командировъчни във връзка с участие в две работни среща 

на действащите обществени посредници и заседание на 

Областния съвет за регионално развитие;  

 Общественият посредник не използва служебен транспорт. 

 

IV. Заключение  

За периода от встъпването ми в длъжност и стартирането на дейността 

на Обществения посредник положих усилия да развия институцията, да я 

направя разпознаваема и инициативна.  

Високата обществена значимост на Обществения посредник го 

превръща в елемент на една добре функционираща местна политика и 

безспорно прави процесите по вземане на решения и тяхната реализация по-

ефективнаи и прозрачни. 

Изминалите месеци бяха напрегнати и изключително отговорни, от 

гледна точка на това, да се поставят основите на възприемането на ролята и 

значението на местния обществен посредник в нашия град. В тази връзка, 

усилията ми бяха насочени в две посоки. На първо място, непосредствената 

работа с поставените от гражданите казуси, и от друга страна, търсенето и 

реализирането на идеи, провокиращи изграждането и развитието на 

гражданско общество и  нагласи у младите хора за участие в управлението 

на града. Удовлетворен съм, че инициативите, които реализирах в пълен 

синхрон и с подкрепата на ръководството на общината, Общински съвет – 

Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Детски парламент – Благоевград, 

училища, институции от сферата на културата се посрещнаха с голяма 

отговорност и ентусиазъм както от ученици и студенти, така и от граждани 
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на Благоевград. Уверен съм, че за този период институцията намери своето 

място в обществения живот на града, и съм сигурен, че във времето ще се 

утвърди като един сполучлив инструмент за реализация на местни 

публични политики в много области.  

Има и предизвикателства, за които безспорно е нужно повече време, 

за да могат да се постигнат позитивни резултати, като към тях е необходимо 

да се насочат усилията за утвърждаване и развитие на институцията, без 

значени от личността, която я представлява. Нека не забравяме, че само 

няколко са градовете в страната, в които местният обществен посредник 

функционира повече от осем-десет години и са изградени традиции в тази 

посока, докато в Благоевград имаше дългогодишна празнота в използването 

на тази институция.  

С отговорността да бъда избран през 2018 година за Обществен 

посредник с почти пълно мнозинство от Общинския съвет в предишния 

мандат, аз поех пред себе си ангажимента да бъда равноотдалечен от 

политическите групи в него и да търся чрез действията си балансирано 

отношение с всеки общински съветник. Мисля, че успях да запазя 

неутралитет и това в значителна степен помагаше в работата ми.  

Уверен съм, че личността ми донесе спокойствие, професионализъм, 

екипност и баланс в отношенията между граждани, организации, публични 

институции, Общински съвет, общинска администрация и ръководството и.  

Отново ще изкажа своите благодарности за професионално 

отношение както от страна на общинска администрация – Благоевград и на 

Общински съвет – Благоевград, за създадените условия, подпомагащи в 

значителна степен доброто функциониране на институцията до този 

момент. 

Работата в публичната администрация е кауза. В такъв контекст 

търсенето на инструменти, с които да се разгърне взаимнополезен процес на 

изследване и апробиране на добри практики е от съществено значение в две 

посоки. От една страна, постигнатите резултати могат да са безкрайно 
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полезни за работата на администрация и да и дадат нови и иновативни 

решения. От друга страна обаче, достъпа до практиката ще направи 

публичните услуги по-актуални и практически насочени, нещо в което 

определено публичната администрация в някои области изостава. Ролята на 

Обществения посредник е от ключово значение в този контекст.  

За финал, сложността и предизвикателството да се работи в 

публичната администрация и да се пренасят решенията близо и за хората, 

обличайки ги в разпознаваеми форми, ще илюстрирам с думите на Папа 

Франциск, казани в интервю в края на 2015 година: „Всеки мъж и жена, 

които искат да заемат държавна длъжност, трябва да си зададат два 

въпроса: Обичам ли съгражданите, така че да им служа по-добре? И 

достатъчно ли съм кротък, за да чуя всяко становище и да избера 

правилния път? Ако не сте готови да отговорите положително на двата 

въпроса, службата ви няма да бъде полезна“ .  

Работата ми като Обществен посредник беше изцяло с фокус върху 

това Благоевград да се развива като пример за център за добро управление, 

подобряващи се условия за живот и образцова и ефективна публична 

администрация, ориентирана изцяло към нуждите на гражданите на 

Благоевград, като искрено и без резерви вярвам, че добрата съвместна 

работа ще продължи в бъдеще и институцията Обществен посредник на 

територията на Община Благоевград ще продължи утвърждаването си като 

ключова в процесите на реализация на ефективни публични политики на 

местно равнище. 

  

31.01.2020 г.    

гр. Благоевград  

Доц. д-р Валентин Василев 

Обществен посредник на територията на Община Благоевград 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
Таблица № 1 – Цифрово разпределение на случаите 

 Писмени Устни Решени Нерешени Общо 

Социална политика 

и услуги 

16 1 17 0 17 

Здравеопазване 5 0 5 0 5 

Етажна собственост 8 0 8 0 8 

Електроснабдяване 2 0 2 0 2 

ВиК 1 0 1 0 1 

Обществени услуги 6 0 6 0 6 

Административни 

услуги 

23 0 23 0 23 

Имотни спорове 18 0 17 1 18 

Обществен ред и 

сигурност 

4 0 4 0 4 

Потребителски; 

Телекомуникации; 

Мобилни оператори 

3 0 3 0 3 

Строителство 2 0 2 0 2 

Лични проблеми 19 1 18 1 19 

Жилищна политика 5 0 5 0 5 

Консултации  29   29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 

 25.02.2019г. - презентация пред ученици от XII „Б“ клас в 7-мо СУ 

„Кузман Шапкарев“; 

 06.03.2019 г. - участие в работна среща на обществените посредници в 

град Стара Загора; 

 12.03.2019г. - презентация пред ученици от XI „А“ клас в СУИЧЕ "Св. 

Климент Охридски"; 

 14.03.2019 г. -  участие в граждански диалог „Европа в нашия дом“;  

 06.04.2019 г. - участие в кампанията на Община Благоевград "Чист и 

зелен Благоевград! От нас зависи!"; 

 04–05.04.2019 г. - участие в заседание на Регионалния съвет за 

развитие на Югозападен район в град Разлог; 

 05.04.2019г. - работно посещение в Благоевград на обществения 

посредник на община Кърджали г-н Расим Муса;  

 18.04.2019г. - съорганизация с ЮЗУ „Неофит Рилски“ на 

инициативата „30 ли е новото 20?“, организирано от „ДНК НА 

БЪДЕЩЕТО“ част от кампанията за насърчаване на раждаемостта 

"Направи го сега"; 

 09.04.2019г. - национална кампания "Великден за всеки - дари 

празник на баба и дядо"; 

 09.04.2019г. участие в  лекция от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0, 

организирана от КНСБ; 

 16.04.2019 г. - инициатива ''Ден на отворените врати'' по повод Деня 

на Конституцията и професионалния празник на юристите;  

 08.05.2019 г., - участие в студентска и докторантска научна сесия на 

тема „Иновативни публични политики и устойчиво развитие на 

публичната сфера“; 
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 09.05.2019г. - Ден на ученическото самоуправление, представители на 

Детския парламент в Благоевград бяха омбудсмани за няколко часа;  

 „ДАРИ ДЕТСКИТЕ СИ КНИЖКИ“ – инициатива по случай 1 юни – 

Международен ден на детето; 

 06.06.2019 г. – представяне дейността на обществения посредник пред 

студенти от Молдова, Грузия и Армения, които са на обмяна на опит в 

България.; 

 11.06. 2019 г.  -  посещение на представители на Сдружение  „Нов 

избор“, гр. Кресна; 

 14.06.2019 г.- Реализиране на фотоизложба, посветена на почетните 

граждани в Благоевград, съвместно с Детски парламент; 

 26.06.2019г. - работно посещение на националния Омбудсман - Мая 

Манолова и  изнесена съвместна приемна в Благоевград; 

 01.07.2019г. - участие в заключителна конференция на Националното 

сдружение на общините в България, заедно с кметът на Враца - Калин 

Каменов и представяне на добри практики и иновации,  

 26.09.2019г. - участие в петата балканска научна конференция "Наука 

- образование - изкуство през 21-ви век", посветена и на 75-годишния 

юбилей на Съюза на учените в България; 

 01.06.2019г. – 20-годишен юбилей на Детски парламент Благоевград; 

 17.09.2019г. – участие в кръгла маса по проект „Развитие на пряката 

демокрация в община Кресна; 

 11-13.09.2019г. - работна среща на обществените посредници в град 

Бургас; 

 16.10.2019г. - представяне на книга, съвместно с Регионалната 

библиотека „Димитър Талев” - „Екипи и екипна 

ефективност.Теоретичен навигатор и практически наръчник“; 

 17.12.2019г. – участие в Радио Благоевград като гост на предаването 

„Днес“ в рубриката „На прицел“ с водещ Агнес Манова;   

 


