
РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА 2019 Г.  

         На 31.01.2020 г. общественият посредник на територията на община Благоевград, 
доц. д-р Валентин Василев, внесе в Общинския съвет и в деловодството на Община 
Благоевград отчет за дейността си за периода от месец януари до месец декември 
2019 г. Отчетът е компонент от Правилника за дейността на обществения посредник на 
територията на община Благоевград.  

 В настоящия текст са изведени част от идеите и информацията в отчета. 

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 Общинския съвет – Благоевград.  

 
Отчетът включва няколко раздела.  
 

Информация за постъпилите заявления, жалби и сигнали 
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.  

Част от случаите са насочени към социална политика и услуги, устройство на 
територията, имотни спорове, етажна собственост, обществен ред, административни 
услуги, електроснабдяване, ВиК и др. 

 Така например, 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, декларации, правилник и други документи, подпомагащи 
ефективното използване на регистрираната етажна собственост.  

Продължават и казусите, 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, 
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 и казуси на граждани в отношенията им с администрациите, като 
примери са липса или забавяне на отговор, различни по вид удостоверения, 
издавани от администрациите, неточност или пропуски при изчисляване на данъци 
и др.  

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 
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 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.   

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.  

 
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 (ул.“Ветрен“); 

• 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 разширяване 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 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;  

• 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. 

 
За периода са реализирани и повече от двадесет дейности, свързани с 

популяризиране на институцията, сред които: изнесени презентации пред ученици 
от горните класове в учелища в Благоевград; участие в работни среща на обществените 
посредници в Стара Загора, Бургас, Кърджали, София; участие в Националната 
кампания "Великден за всеки - дари празник на баба и дядо", организирана под 
патронажа на омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова; реализиране 
инициативата ''Ден на отворените врати'' по повод Деня на Конституцията и 
професионалния празник на юристите; с представители на Студентския съвет към ЮЗУ 



„Неофит Рилски“, преподаватели от Правно-историческия факултет и студенти от 
специалностите „Право“, „Международни отношения“, „Публична администрация“ и 
„Бизнес предприемачество“; Съвместно с г-н Васил Иванов, обществен посредник на 
община Кюстендил участие в студентска и докторантска научна сесия на тема 
„Иновативни публични политики и устойчиво развитие на публичната сфера“; 
организиране на 9 май - Ден на ученическото самоуправление, за представители на 
Детския парламент в Благоевград инициатива „Омбудсмани за ден“; реализация на 
инициативата  „ДАРИ ДЕТСКИТЕ СИ КНИЖКИ“; посещения от представители на 
неправителствени организации от страната и чужбина; реализация на първата по рода 
си фотоизложба, посветена на почетните граждани в Благоевград; работно посещение 
на националния Омбудсман и проведена изнесена съвместна приемна в Благоевград; 
участия в конференции и публични прояви за представяне на дейността на 
институцията и други.  

Тези прояви са илюстрирани в отчета с богат снимков материал.  
 

 В отчета са изведени и приоритети и основни насоки за инициативи в 
бъдеще, сред които могат да се посочат: 
• 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 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 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.;  

• Разширяване на партньорството с медиите за популяризиране на институцията  
 
Част от препоръките за бъдещо развитие на институцията включват детайлни 

акценти върху идеи като новите моменти в стратегическото планиране в при 
изготвянето на публични политики на местно равнище и ролята на заинтересованите 
страни; ролята на „селския кмет“; ролята на младежкия омбудсман и други.  

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. 



  
 В заключителната част на отчета, доц. Василев акцентира върху това, че  
реализираните дейности и постигнатите резултати през изминалите месеци 
потвърждават правилността на решението на Общинския съвет – Благоевград за 
възстановяване на институцията Обществен посредник на територията на общината.  
 В отчета си доц. Василев изказва своите благодарности за коректното и 
професионално отношение както от страна на Общинска администрация – Благоевград 
и кметските екипи, така и на Общинския съвет – Благоевград, за създадените условия, 
подпомагащи в доброто функциониране на институцията до този момент, като изразява 
увереност, че позитивното сътрудничество ще продължи и в бъдеще и институцията 
Обществен посредник на територията на община Благоевград ще се развива като 
ключова в процесите на реализация на ефективни публични политики на местно 
равнище.  
 Отчета завършва 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“ 
 
 
 Отчетът предстои да бъде обсъден и приет от Общинския съвет – 
Благоевград до 31.03.2019 година.  

 


