
РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА МАЙ-ДЕКЕМВРИ 2018 Г.  

 

 

         На 30.01.2019 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 май до месец декември 2018 

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.  

Общественият  посредник на територията на община Благоевград е избран на 

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

Благоевград на 30.03.2018 г., като встъпването в длъжност е с договор с кмета на 

Община Благоевград от 02.05.2018 година.  

Основната цел на институцията е да бъде полезна, ефективна, разпознаваема в 

обществения 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.  

 

Отчетът включва няколко раздела.  

 

1. Информация за постъпилите заявления, жалби и сигнали 

 

До 31 декември 2018 година в Регистъра на заявления, сигнали и жалби 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, 21 от случаите са решени разрешени устно или по телефона, като са сведени 

до знанието и е осъществен контакт с компетентните звена на Общинската 

администрация или с други институции. От всички тях, 101 са приключени със 

становище, препоръка и/или отговор до жалбоподателя.  

Най-общо случаите 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. 

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.  

През изтеклата година доминиращи в практиката на обществения посредник са 

специфичните случаи свързани с извършването на ремонти или проблеми с наематели 



на общински жилища, а също и настаняване на нуждаещи се в общински жилища; 

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. 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. Независимо 

от това те получават консултация и помощ.  

Друга част от казусите са свързани със социалното подпомагане, упражняването 

и защитата на трудови права, телекомуникационни услуги – проблеми с мобилни 

оператори), обществени услуги, канализационни, електроснабдителни (начисляване на 

сметки), здравни, образователни;нарушение на обществения ред в града и други.  

 

Част от дейността е свързана с предложения до кмета на Община Благоевград и 

до Общинския съвет – Благоевград, а именно, някой като:  

 

 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 действащата 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 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 и други  

 

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.  

Решените поставени проблеми са пример и доказателство, че институцията е 

полезна, ефективна и важна.  

 

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

популяризиране на институцията, сред които: участия в конференции и кръгли маси; 

обществени дискусии и обсъждания; годишни срещи на експерти от държавната 

администрация; изготвяне на флаери и плакати; участия в радио предавания; направено 

дарение на специализирана литература на ЮЗУ „Неофит Рилски“; създадена фейсбук 

страница на институцията; участия на срещи с националния омбудсман и асоциацията 

на местните обществените посредници;  реализация на инициатива „Ден на отворените 

врати“ по повод Международния ден на правата на човека; представяне пред ученици 

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: използване на възможностите за приложение 

на услугата Виртуален „Обществен посредник“; реализирането на изнесени приемни 

/след реализираните такива в селата Рилци и Бело поле през 2018 г./; създаване на 

„Граждански съвет /експертно-консултативен/“ към обществения посредник, чрез 



който да 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. 

  

В частта финансов отчет са посочени направените разходи съгласно справка 

на Общинската адмистрация и са в общ размер на 15 870 лева.  

 

 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. 

 

 Високата обществена значимост на институцията я превръща в елемент на 

една добре функционираща местна политика и безспорно прави процесите по вземане 

на решение и тяхната реализация по-ефективни и прозрачни.  

 В отчета си доц. Василев изказва своите благодарности за коректното и 

професионално отношение както от страна на Общинска администрация – Благоевград 

и кметския екип, така и на Общинския съвет – Благоевград, за създадените условия, 

подпомагащи в значителна степен доброто функциониране на институцията до този 

момент, като изразява увереност, че ползотворното сътрудничество ще 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. 

 

 

 Отчетът предстои да бъде обсъден и приет от Общинския съвет – 

Благоевград до 31.03.2019 година.  


