ГОДИШЕН ОТЧЕТ

2021
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
НА
ТЕРИТОРИЯТА
НА
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

В изпълнение на чл. 25 и чл. 26, ал. 1 от Правилника на
организацията и дейността на обществения посредник на
територията на община Стара Загора.

Общественият посредник на територията на община Стара Загора e
институция, функционираща въз основа на Решение № 382 от 26 февруари
2009

година

на

Общински

съвет

–

Стара

Загора.

Дейността

се

осъществява на базата на Правилник за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на община Стара Загора (приет
съобразно чл. 2. (1) чл. 136. (1) от Конституцията на Република България,
чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление и чл. 21 а. (3) от
Закона за местно самоуправление и местна администрация).

І.

УВОДНА ЧАСТ.

Годишните отчети на Обществения посредник представляват анализ на
конкретните отношения между гражданите и институциите. Състоянието на
обществото и диалога между гражданите и институциите винаги съществуват в
по-голям контекст. Особено видимо е това в последните години, които
поставиха всичко и всички в извънредно състояние заради здравната криза и
пандемията COVID 19. Здравният контекст промени модели в личния и
обществен живот на гражданите, което е свързано и с необходимостта от
реформиране и модернизиране на административни, социални и правни
системи, адаптирайки институциите към нововъведените условия.
Настоящият Годишен отчет и по своята същност, и по своята структура е
по-особен. Той се представя на Вашето внимание след успешното приключване
на първия ми 4-годишен мандат като обществен посредник на територията на
община Стара Загора, участието ми в обявения нов конкурс за длъжността и
избирането ми на този пост за втори пореден мандат. Благодаря на
старозагорските общински съветници за оказаното доверие и подкрепа и
ползотворното ни сътрудничество през годините.
Краят на един мандат и началото на следващ такъв неминуемо
провокират някои сравнения, допълнителни анализи, обобщения и изводи. Те
имат своето място в отчета, с което и правят работата ми като обществен
посредник още по-прозрачна – както за Вас, така и за всички старозагорски
граждани.

Ако 2020 година беше изключително предизвикателна за всички ни, то
отиващата си 2021 година се очерта като не по-малко трудна и необичайна.
Извънредната епидемична обстановка в страната и разпространението на
COVID-19

наложиха

изолация,

спазване

на

социална

дистанция

и

пренареждане на приоритети. Нарушиха се нормалните преки контакти и
общуването между хората. Създадоха се условия за възникване на стресови
ситуации както в личен, така и в професионален план, за загуба на близки, на
работа, на доверие в институциите от страна на гражданите, за все по-трудно
адаптиране към ограниченията и промените свързани с тях.
На фона на всичко това не беше никак лесно да се поддържа интензивно
темпо на живот и работа. Но и през тази година дейността на институцията на
местния омбудсман продължи да се съобразява изцяло с мисията, която има, с
основните й приоритети и поетите вече ангажименти. Да бъде в услуга на
гражданите, да защитава, удовлетворява и прави всичко необходимо за
съхраняване на техните права и свободи – ето накратко кое е най-характерното
за работата на обществения посредник.
Изминалата година бе изпъстрена с протестни акции, избори и
политически събития. Неотлъчно спазвайки

основния принцип и висш

приоритет на Обществения посредник – неутралитет и безпристрастност,
добросъвестно изпълнявах задълженията си, защото от това институцията
черпи своите сили и от него зависи както авторитетът й, така и утвърдилото й
се дейно присъствие в публичното пространство.
В професионален план 2021 г. бе не по-малко натоварена, в сравнение с
предходната 2020 г. Работата продължи активно и след съобразяването с
временните ограничения за пряк контакт с хората. Гражданите също се
адаптираха към новите условия и предпочетоха в повечето случаи да
прибягват до електронно подаване на сигнали и жалби, както и да отправят
питанията си по телефон.
Настоящият

отчет

е

изготвен

въз

основа

на

постъпилите

при

Обществения посредник на Община – Стара Загора и отразени в регистъра
жалби, сигнали и запитвания на граждани и/или техни организации. В
структурно отношение предложеният на вниманието Ви Годишен отчет
обхваща следните 7 обособени части:

І.

УВОДНА ЧАСТ.

ІІ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И
ЗАПИТВАНИЯ. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДАННИ.

III.

РЕЗУЛТАТИ И ОСНОВНИ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
ПОСРЕДНИК.

ІV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

И

ДРУГИ

ОРГАНИЗИРАНИ

ПРОЯВИ И ИНИЦИАТИВИ.
V.

РЕЗЮМЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ.

VI. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2022 г.
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ.

ІІ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ

ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ЗАПИТВАНИЯ. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДАННИ.
Изложената информация за постъпилите жалби, сигнали и запитвания е
съобразена с изискванията на чл. 24, ал. 2 от Правилника за дейността на
обществения посредник на територията на община Стара Загора. По-долу тя е
представена по направления и където е счетено за удачно са направени
сравнения с предишната и/или други години, като на места се препраща към
онагледяващите материали от Приложенията в края на Отчета.
Интензитетът на посещенията и контактите с обществения посредник са
се запазили същите и през двете пандемични години (2020 и 2021), независимо
от несъществените разлики през отделните месеци или полугодия. За това
говори и статистиката (вж. Приложенията: диаграма № № 1 и 2; таблици № № 2
– 5). Работата по обслужването на гражданите и решаването на техните
проблеми никога не е прекъсвала и през отчетната година тя продължи при
спазване на всички наложени покрай ковид обстановката ограничения и
въведени изисквания.
И през 2021 г. сравнително равностойни в количествено отношение се
оказват сезиранията извършени чрез мобилните телефонни мрежи и/или по
пощата и тези направени лично в приемната или по електронен път. Няма
върнат жалбоподател, както неприет сигнал и/или жалба, също и запитване

оставено без отговор или съвет/пренасочване след проведена консултация, с
изключение само на анонимните такива.
Така, за времето от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г., в
Регистъра на жалбите и сигналите, изготвен и воден по чл. 14, ал 4 от
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на
територията на община Стара Загора, са заведени общо 382 бр. сигнали, жалби
и питания от граждани. 175 е техният брой за първото полугодие на 2021 г., а за
периода юли – декември 2021 г. броят им е съответно 207. От общия брой
случаи са приключени 370 + 1 оставен без движение, поради анонимен
подател. (вж. Приложенията: диаграма № 3). В процентно отношение това
прави също толкова, колкото и през предходната 2020 г. (97 %). По тях е
направена консултация по проблема (на място в приемната или извън нея, по
електронната поща или по телефона), даден е отговор на жалбоподателя, а
когато е било необходимо са изготвени предложения и/или препоръки до
компетентните органи и техните администрации. Към момента, в срок се работи
по 11 от общо регистрираните случаи (3 %).
Изнесените дотук данни са доказателство за стабилност в работата на
институцията. Няма сериозна промяна и в направленията, по които се
разгръща дейността, като изключим факта, че по обясними причини в този
Годишен отчет съм счела за необходимо да добавя още един сектор – свързан
с COVID-19 и ситуацията покрай него.
Следва по-подробна информация за случаите по 18-те фиксирани
направления:
1.

Етажна собственост – в това направление е работено по най-

много жалби, сигнали и запитвания. Те са 46 – през първото полугодие 21 бр. и
други 25 бр. през второто. Това прави малко над 12 % от всички регистрирани
случаи.
Засягат отношенията между живущите в етажна собственост (ЕС) по
ЗУЕС и в сравнение с предишни години броят им е 2 – 3 пъти повече.
Нарастването е обяснимо предвид пандемичната обстановка, ограничителните
мерки и принудителната изолация на хората или поставянето им под
карантина, както и от факта, че някои родители се ангажираха у дома с
дистанционното обучение на децата си, а други останаха без работа.

Проблемите в ЕС най-често са свързани с реда за свикване на общо
събрание (ОС), смяна на домоуправител и избор на нов такъв, прозрачност и
отчетност при заплащането и разходването на събираните такси, нарушаване
на правилника за вътрешния ред, спорове със съседи заради течове, шум и
постоянен тормоз, допълнително начислени такси за изразходена вода,
отглеждането на домашни любимци и пр.
Не са редки случаите, в които става въпрос за незаконно строителство
или ползване на общите части на ЕС, монтиране на общ водомер и/или
спирателни кранове, необходимост от извършване на ремонт на покрив или др.
части от сградата. В подобни ситуации трудно се свиква легитимно ОС и се
постига съгласие при вземането на решения, тъй като или няма разбиране от
страна на някои събственици (особено във високо етажни сгради с повече
живущи), или някои от съседите не желаят (или не са в състояние) да дават
средства за ремонт.
Колкото и ЗУЕС да дава свобода на собствениците, ползвателите и
обитателите при уреждане на взаимоотношенията и споровете в ЕС, все пак
той съдържа и някои разпоредби, които правят възможно да бъдат
сигнализирани Общинските органи и да се стигне до известна принуда. Така
напр. след приемането на новия чл. 54а (ДВ, бр. 26/2016г.) вече може да се
прибегне до подобна принуда при извършване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т.
12. Това обаче става по определен ред и при спазване на някои условия –
наличие на Протокол от редовно проведено ОС на ЕС и прието конкретно
решение, Констативен протокол за неосигурен достъп (с всичките му
необходими реквизити), Искане от домоуправителя до Кмета на общината,
извършване на проверка и издаване на Заповед от страна на кмета в 1-месечен
срок и пр.
В

същата

сфера

не

липсват

и

казуси

или

питания

относно

принудителното изваждане от сградата на наемател или собственик. Законът,
който урежда тази материя е Законът за собствеността (чл. 45 от ЗС), като към
него препраща и ЗУЕС. И в тези случаи също е необходимо да се спазват
определени изисквания и условия.
При всякакви такива и други подобни сигнали, питания и/или жалби,
гражданите подробно са информирани за правата и задълженията им, като им
е разяснявано при какви условия какви конкретни стъпки и действия следва да

предприемат. Според закона решението на болшинството от тези проблеми е
изцяло в ръцете на собствениците, ползвателите и обитателите на сгради в
режим на ЕС. Това са спорове и отношения от частно-правен характер, които
следва да се уреждат без намеса на администрацията и само в единични
нормативно изброени случаи може да се търси съдействие от страна на
административен орган.
Ето защо, когато институцията е била сезирана по проблеми в това
направление, винаги е оказвала помощ и съдействие на гражданите с
надлежен отговор, консултация, предоставяне на нормативната уредба и
примерни образци на документи, направена препоръка или съвет. За
предпочитане е подобни случаи да се уреждат не по съдебен ред, но когато
това вече е станало неизбежно, също са давани необходимите правни
наставления как да се постъпи.
2.

В и К – казусите по повод дейността на старозагорското дружество

„В и К” ЕООД се нареждат на второ място. Регистрирани са общо 23 жалби и
сигнали – 11 през първото полугодие и 12 през второто.
В това направление още по-осезателното в сравнение с 2020 г.
продължи

да

се

усеща

недоволството

на

хората

от

допълнително

начисляваните такси за потребена вода, задължителната подмяна на работещи
водомери за сметка на гражданите, ремонтирането на шахти и др. подобни.
Абонатите не ги удовлетворяват отговорите от страна на „В и К” ЕООД – Стара
Загора, а и обществения посредник е ограничен във възможностите си да
реагира резултатно. Тук, както много пъти и по различни поводи съм
отбелязвала, отдавна (още от 2018 г.) се проявява необходимостта от ново
законодателно уреждане на проблема. И всеки път информирам гражданите, че
Националният омбудсман вече на няколко пъти излиза с препоръки и настоява
за ревизия на остарялата Наредба № 4 / 2004 г.
3.

Административно обслужване – общо 22 случая: 7 + 15.

Регистрираните случаи са за издаване на различни удостовеления (за
наследници, за граждански брак, за постоянен или настоящ адрес, забавяне на
отговор и пр.),
4.

Устройство на територията – казусите по ЗУТ възлизат общо на

20 бр.: 8 през първото полугодие и 12 през второто.

5.

Благоустройство и озеленяване – регистрирани 20 случая: 12

през първото и 8 през второто полугодие.
6.

Сметосъбиране и извозване – 7 пъти е сезирана институцията в

това направление: 4 пъти през първото и 3 пъти през второто полугодие.
Оплакванията са от нередовно или некачествено сметосъбиране както в някои
части на града, така и в редица села на общината. Не се спазват и
изискванията за разделно сметосъбиране. На някои места, където преди е
имало контейнери сега липсват или са повредени.
7.

Общински жилища – 5 регистрирани (4 + 1).

8.

Екология – общо 9 случая (5 + 4).

9.

Градски транспорт и паркиране – 10 регистрирани случая (4 + 6),

по които оплакванията от автобусния градски и междуселищен транспорт са за
неспазване / промяна на разписанията или направо премахване на даден курс,
неспазване на ковид ограниченията, неналагане на санкции на неизрядните
лица.
10.

Местни данъци и такси – сравнително по-ограничени са случаите

в този сектор – общо 8 (4 + 4). Те предимно са свързани със сроковете за
плащане, изтичането на давностни такива, прихващания, оспорвания на
задължения и пр.
11.

Обществен ред и шум – 4 регистрирани (1 + 3).

12.

Реституция / обезщетяване – 2 регистрирани (0 + 2).

13.

Училища и детски градини – постъпили и разгледани са 9 случая

(2 + 7) за целия отчетен период. Те се отнасят както до дистанционното
обучение на учениците, така и по други поводи. Колкото и малко да са казусите
в това направление, институцията винаги е подхождала към тяхното
разрешаване с особено внимание и силна мотивация за по-бързо реагиране.
14.

Земеделски земи – общо 18 пъти (7 + 11) е сезирана институцията

по такива казуси, свързани предимно с небезизвестния § 4. По част от
останалите е търсена правна консултация за делба на наследствени
поземлени имоти, отказ от наследство, дялове и ред за наследяване и пр.
15.

Достъп до информация – един сигнал е регистриран в това

направление, но тъй като общественият посредник в случая не е задължен
орган или субект, който създава и съхранява търсената конкретна информация,
гражданинът е пренасочен по компетентност.

16.

COVID-19 – регистрирани са общо 13 сигнали и запитвания: 4 през

първото полугодие и още 9 през второто, като особено зачестиха към края на
отчетния период. Част от сигналите в този нов сектор са за неспазване на
въведените ограничителни мерки в различни търговски обекти, обществения
транспорт, заведенията за хранене, нарушаване на карантината, неносенето на
защитни маски и пр. Особено недоволни от липсата на контрол се оказват
пътниците в градския транспорт и често пъти възникват конфликти между тях и
шофьорите и/или кондукторите. Не липсват и питания за броя на заболелите от
коронавирус в Община Стара Загора и свързаното с това дистанционно
обучение на учениците, за пунктовете за ваксинация и т. н.
17.

Други проблеми (трудово-правни, социално подпомагане, КЗП,

доставчици на услуги, адм. нарушения и пр.). Тук е работено общо по 129
случая – 64 през първото полугодие и 65 през второто.
Немалка част от жалбите в тази област са по трудово-правни казуси – за
неизплатени трудови възнаграждения, неизплатени парични обезщетения за
безработица, прекратяване на трудов договор без предизвестие съгласно
разпоредбите на КТ, неправилно намаляване на трудовата заетост от 8 на 4 ч.,
без съгласие на работника, непризнаване на трудов стаж от чужбина,
извършване на работа без трудов договор и т.н. За по-голямата част от
жалбите компетентен орган за произнасяне по нарушенията е Инспекцията по
труда, за други съм търсила съдействие от органите на НОИ, БТ или РД
„Социално подпомагане”.
По отношение на безработицата по данни на Дирекция „Инспекция по
труда“ – Стара Загора в началото на тази година нашият град е бил сред
градовете със сериозен брой регистрирани нови безработни – 460 д., срещу
само 113 д., които са успели да си намерят работа. Безработицата на практика
може и да надхвърля тези цифри, като се има предвид факта, че доста от
останалите без работа лица не се регистрират като такива. В средата на
годината броят безработни в община Стара Загора възлиза общо на 2 103 д.,
въпреки което общината е с най-ниско равнище на безработица в сравнение с
останалите общини от областта – 2,7 %.
18.

Случаи извън правомощията (в т. ч. ЧСИ и колекторски фирми,

както и такива от други общини) – такива са общо 36 бр. – 17 през първото и

още 19 през второто полугодие. Те попадат извън териториалната ми и/или
длъжностна компетентност, затова и са пренасочвани било към Националния
омбудсман, било към друга конкретна институция по компетентност (МВР, РП,
КАТ и др.). След събиране на допълнителна информация и проведени
консултации с гражданите някои проблеми от тази категория се е налагало да
бъдат разрешавани от тях по съдебен ред.

III.

РЕЗУЛТАТИ И ОСНОВНИ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК.

Освен по броя, вида и засегнатата по направления проблематика в
подадените жалби и сигнали (представени по-горе), за резултатите от
дейността на обществения посредник може да се съди и по конкретни примери.
От тях се определят и основните насоки в работата. В отчета е невъзможно да
се опишат всички случаи и като примери ще си позволя да посоча само по 1 – 2
от най-характерните казуси.
Неподправена сърдечна благодарност институцията получи от г-жа Е. В.
Д. във връзка с оказаното й посредничество и съдействие за задвижване на
процедурата по извършване на необходим ремонт по ЗУЕС в жилищна сграда в
режим на ЕС, находяща се на пл. „Берое“. По същият начин реагира и г-жа П. К.
след предоставената й консултация относно реда за свикване на ОС в ЕС на
ул. „Евлоги Георгиев“ и констатиране на нарушения в управлението на ЕС от
бивш домоуправител. Тук се стигна до разкриване на финансови злоупотреби и
поощрени

от

помощта

и

съдействието

на

обществения

посредник

собствениците вече са категорични, че ще заведат иск и ще потърсят чрез съда
юридическа отговорност на предишния си домоуправител.
Малко по-различен бе казусът на Д. П. от Стара Загора – свързан със
спиране през м. октомври на теч и предотвратяване на наводнение от съсед,
който е в чужбина. Потърпевшият сподели, че проблемът успешно е разрешен
след

консултация

и

посредничество от

моя

страна.

Гражданинът

бе

консултиран, че в случая няма да е необходимо принудително да се осигурява
достъп по административен ред или с разрешение на орган на съдебната

власт, понеже става въпрос за ограничение на правото на неприкосновеност на
жилището (чл. 33, ал. 2 от КРБ) при крайна необходимост. Посъветван е да се
ангажира домоуправителят, водопроводчик, професионален ключар, да се
осигури полицейско присъствие и свидетели, като след извършване на
необходимите действия се затвори жилището на съседа и се състави писмен
протокол. Препоръчано му е преди всичко това да се свика ОС на ЕС и да се
вземе изрично решение от събранието.
Като свързани с приложението на Наредбата за обществения ред при
използване на превозни средства и общи площи на територията на Община
Стара Загора могат да се посочат казусите на няколко лица – М. Г., Ив. Б., Т. Д.,
като те са само част от общо регистрираните. Най-често се касае за паркиране
на МПС на хора с трайни увреждания, притежаващи карта по образец за
безплатно паркиране – чл. 47, ал. 2 – 5 от Наредбата. В тези случай гражданите
са получили от моя страна подробен писмен отговор, както и изрични указания.
Те могат да паркират кратковременно (до 3 часа) в „зелена зона“ без
заплащане, но само на определените с маркировка места за инвалиди и с
поставена отвътре на предното стъкло карта по образец. В противен случай –
при неспазване на тези изисквания, са предупредени, че картата подлежи на
изземване.
По отношение на сметосъбирането и извозването жалбите са за района
на ул. „Промишлена“, Античен форум, централна част на града. Друг подобен
случай е по сигнал на И. К. за нерагламентирано сметоизвозване в района на
„Баритна мина”. Съответният ресор в Администрацията бе уведомен от моя
страна, като отправих и писмено запитване за статута на въпросния участък.
В сферата на екологията се изчаква отговор от Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“ – Пловдив по жалба на лицето Т. Д. Д. от
последния месец декември.
При работата с младите хора и децата винаги съм се съобразявала с
това, че те са и силно чувствителни, и доста уязвими. В такива случаи се
подхожда внимателно – с особена грижа за защита правата и интересите на
подрастващите. Така беше постъпено и по сигнала на Д. С., по който
своевременно бе реагирано за осигуряване на придружител до училище на
дете със СОП. Също и по жалбата на Ив. А. за прием на дете в детска градина.
А при протестите на някои притеснени родители като С. М. и др., относно

пребазирането на някои от училищата в града, институцията направи
възможното с позитивен тон да смекчи напрежението между спорещите страни.
Само

през

второто

полугодие

в

три

отделни

случая

–

на

жалбоподателите Т. Р. Ж., Д. Ал. и Д. В. е дадена препоръка как да потърсят
защита на правата си като потребители пред КЗП – Стара Загора, като същите
са консултирани за възможностите, които им предоставя Закона за защита на
потребителите в съответствие с конкретните им случаи.
Към

добавеното

в

отчета

ново

направление,

свързано

с

разпространението на COVID-19 и ситуацията в страната, сигналите и
питанията напр. на лица като Е. К. и А. С. са за липсата най-вече на
информация за броя заболели конкретно в нашата община и свързаното с това
дистанционно обучение на учениците. При положение, че и медиите, и самите
институции правят достатъчно за да бъдат гражданите добре информирани, в
случая счетох за необходимо писмено да изразя становище, че институции като
РЗИ, РУО – Стара Загора, Областна управа – Стара Загора и пр. продължават
да си взаимодействат като информацията се актуализира ежедневно.
По всички регистрирани казуси институцията на обществения посредник
се е произнесла с писмен или устен отговор на място, дадени са съответни
указания и/или препоръки за конкретни действия, изразени са становища или
са сигнализирани компетентните власти.
Само 36 случая – или 9 % (срещу 8 % за 2018 г., 10 % за 2019 г. и също
ок. 9 % за 2020 г.) от общия брой жалби и сигнали са отчетени като
неоснователни

или

извън

правомощията

на

местния

омбудсман

(вж.

Приложенията – диаграма № 2). Те се отнасят до дейността на мобилни
оператори, ЧСИ или проблеми на граждани от други общини. Въпреки това на
хората им е оказано необходимото съдействие, предоставяна им е правна
информация и съвет чрез посредничеството и доброто взаимодействие и
работа с екипа на Националния омбудсман.
Отделно 1 случай е оставен без движение, поради анонимно подаване,
което е в разрез с Правилника за дейността на обществения посредник.
В допълнение към така изложеното дотук, ето накратко още няколко
примера:

√

десетки лично извършени проверки на място по сигнали на

граждани – във връзка с инфраструктурни проблеми, сметоизвозване,
незаконни строежи, окастряне и сеч на дървета и пр. и последващо настояване
пред администрацията за незабавно отстраняване.
√

непрекъсната

взискателност

и

напомняне

на

общинската

администрация да спазва нормативно заложените срокове за отговори по
жалби на граждани.

√

осъществена делова среща с група граждани от Дома за

пълнолетни лица с физически увреждания в Стара Загора, подкрепа на
изложените техни искания и изразено становище за подобряване условията в
Дома и решаване на проблемите с тогавашното ръководство.
√

оказано съдействие за обективно отношение и настаняване в

общински жилища на действително нуждаещи се граждани.

√

след настоявания от моя страна е осъществено орязване и сеч на

опасни дървета в централната част на Стара Загора.

√

подадени са писма, сигнали и са изразени становища на

обществения посредник към администрацията за подпомагане на самотни
възрастни хора, за настаняване на хора с трайни увреждания в Дома за
пълнолетни лица с физически увреждания в Стара Загора.

√

VII. 2021 г. – след подаден сигнал от гражданин и направена

препоръка е осъществен контрол и предприето от изпълнителя обезопасяване
при събарянето на бившето заведение за изтрезняване в Стара Загора на бул.
„Христо Ботев“.

√

сигнализиране до EVN, извършване на проверка и отремонтиране

на опасни шахти в парк „Александър Стамболийски” („Алана”).

√

VIII. 2021 г. – намеса и посредничество по случая на работещият в

Израел старозагорски гражданин Н. Б. и преодоляване на пречките по
издаването му на ново свидетелство за управление на МПС от КАТ – Стара
Загора.

√

съдействие

на

обществения

посредник

за

осигуряване

на

маркировка за паркиране пред жилищен дом на хора от Стара Загора,
периодично нуждаещи се от хемодиализа и удобен за това транспорт.

√

след сигнал от граждани е осъществено орязване на клони и сеч

на опасни дървета в района на ул. „Св. Княз Борис I“ и ул. „Любен Каравелов“,
също ул. „Ангел Кънчев“.

√

09. ХI. 2021 г. – с пълно единодушие при гласуването от страна на

нарочната Комисия бе избрана поредната двойка Млад омбудсман на Млада
Загора и негов заместник.

√

решен проблем, свързан със СМР на обект в централна градска

част и осигурени места за озеленяване на тротоара по настояване на граждани.

√

непрекъснат контакт и със старозагорци, живеещи и работещи в

чужбина – регистрирани са няколко такива запитвания по телефон или сигнали
подадени лично в приемната при завръщането им в Стара Загора: на българи
от Испания (2), Германия (2), Унгария (1), Великобритания (2), Русия (1), Италия
(1), Израел (1) и др. страни.

√

Изрично писмено известяване на кмета на Община Стара Загора и

ресорните зам.-кметове за решаване на проблеми от техния ресор и
компетентност.
Като основни насоки в дейността за в бъдеще могат да бъдат
допълнително посочени:

»

След наложилото ни се приспособяване към въведените социални

ограничения заради здравната криза и след като отпаднат ограничителните
мерки и се излезе от пандемията – възстановяване организирането на
съвместни приемни (с посредничеството на обществения посредник) с
представители на различни институции и органи в Стара Загора както в
приемната в града, така и изнесени в селата от общината.

»

Традиционно във фокуса на дейността ми остава работата с

младите хора и децата като уязвима категория субекти. Защитата на правата и

интересите на участниците в образователния процес винаги е била от
съществено значение за институцията.

»

Подкрепа на идеите и поощряване активността на младите хора

чрез взаимодействие и работа с новоизбрания Млад омбудсман на Млада
Загора и неговия заместник.

»

Самосезиране по важни въпроси.

»

При сезиране и/или запитване (вкл. по телефон) по казуси,

надхвърлящи

границите

на

териториалната

или

длъжностната

ми

компетентност – преценка и пренасочване на гражданите към компетентните
органи и институции.

»

Прилагане по-често на алтернативни способи за неформално

решаване проблемите на гражданите.

ІV.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДРУГИ
ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ И ИНИЦИАТИВИ.

И през 2021 г. институцията на обществения посредник на Стара Загора
продължи своята последователна политика по развитие и устойчива позитивна
институционална публичност, на прозрачност и откритост при осъществяването
на своята дейност, на ползотворно партньорство и взаимодействие с други
местни институции и неправителствени организации, с представители на
гражданското общество и със средствата за масова комуникация.
Целта при тези постоянни контакти винаги е била да се отстояват общи
морални и правни ценности, както и да се стиковат позиции по важни проблеми
на регионално и национално ниво, имащи отношение към ефикасната защита
на гражданските права и свободи.
Като изключително ползотворно може да бъде определено както
текущото

сътрудничеството,

така

и

това

по конкретни поводи между

институцията и:

√

Националния омбудсман на Р. България и неговия екип.

√

Мрежата на Обществените посредници в страната.

√

Органите на местно самоуправление и администрация – Стара

Загора, старозагорската СГКК към АГКК, РЗИ, Социално подпомагане, МВР,
Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, ТПП – Стара Загора, АК –
Стара Загора и други местни и държавни институции.

√

Областна управа – Стара Загора.

√

Дневен център за деца с увреждания – община Стара Загора,

Център за работа с деца с аутизъм, ГС „Алтернатива 55“, Сдружение
„Самаряни“ и др. подобни добротворчески служби и организации.

√

Младия омбудсман на Млада Загора и неговия заместник, МОС и

др. младежки организации.

√

Представителите на различните медии в Стара Загора.

В резултат на тези важни партньорства и взаимодействия институцията
на местния омбудсман се е ангажирала с пряко участие или намеса в редица
самостоятелни или колективни прояви и/или инициативи. Като такива могат да
бъдат изброени:
►

Подкрепа

към препоръките на

Националния омбудсман до

Асоциацията на колекторските агенции в България, да не се допускат
подвеждащи

гражданите

практики

и

разясняване

на

гражданите

на

новорегламентираната в ЗЗД 10-годишна давност, с изтичането на която се
погасяват паричните вземания срещу ФЛ, независимо от прекъсването й, освен
когато задължението е отсрочено или разсрочено (чл. 112 от ЗЗД, в сила от 02.
06. 2021 г.).
►

След зачестяване на случаите с наложени запори от ЧСИ и

информиране на Националния омбудсман за регистрирания брой такива казуси
в община Стара Загора, категорично бе подкрепено предложението на г-жа
Ковачева до Комисията по бюджет и финанси към НС да не бъдат запорирани
от банки и ЧСИ компенсациите, отпускани на граждани заради Ковид-19 по
програмата „Запази ме“, които са в размер на 24 лв. на ден за периода на
неплатен отпуск (след XII. 2020 г. – 75 % от месечния осигурителен доход за X.

2020) и искането да се включи изрична такава нормативна разпоредба към
Законопроекта за допълнение на Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение.
►

Ползотворен контакт и обмен на информация с органите на Пътна

полиция МВР Стара Загора.
►

Заедно с Младите омбудсмани – инициатива с цел подкрепяща

среда за децата от Центъра за работа с деца с аутизъм. Дарихме и засадихме в
двора на Центъра заедно с децата и терапевтите различни видове цветя, с цел
подобряване на арт и трудотерапията на децата.
►

По повод 1 юни – Международен ден на детето, старозагорският

омбудсман се включи като партньор в кампанията на националния омбудсман
за подкрепа на психическото здраве на децата – "Синьо лято". Целта бе да се
помогне на децата и техните родители да преодолеят последиците от
изолацията, причинена от пандемията COVID – 19 и отразени в последния
доклад на Уницеф, като седмицата от 14 до 18 юни бе посветена на
организирани тематични приемни и безплатни консултации с утвърдени
специалисти-психолози.
►

06. 2021 г. – участие по покана от страна на АК – Стара Загора в

откриването на пилотен център по проекта на Националното бюро за правна
помощ „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на
бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“.
►

Партньорство

и

подкрепа

в

различни

инициативи

на

ГС

„Алтернатива 55“ и съпричастност към социалната им работа с деца с
увреждания и техните семейства.
►

Участие в кампанията „Има кой да те чуе“ на Сдружение

„Самаряни“ – за деца и жени, пострадали от насилие.
►

За

поредна

година

бе

реализирана

и

благотворителната

инициатива „Чудната елха“. Благодарение на граждани, на Районен съд –
Стара Загора и Рентгенов кабинет към дкц „Ритъм“, се осигуриха комплекти с
медицински консумативи (маски FFP, ръкавици и ново спално бельо) за
нуждаещия се медицински персонал и настанените в болницата с Covid
отделение. На 21.12.2021 г. консумативите бяха предадени в „СБАЛПФЗ-Стара
Загора“, а самата жива елхичка – символ на инициативата, ще бъде засадена в
двора на болницата.

►

Подкрепа и участие в първата благотворителната инициатива на

Младите омбудсмани и съвета на Младите омбудсмани – „С мисъл за Диди!“
Успешно бе проведен благотворителен базар, а реализираните от учениците не
малко приходи се преведоха чрез ОДФ по банков път на разкрита целево
дарителска сметка за Диана Илиева.

V.
И

през

РЕЗЮМЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ.

отчетната

година

дейността

на

институцията

бе

така

организирана, че да гарантира непрекъсваемост в работата по защита на
правата на физическите лица. Акцентът и сега бе поставен върху това по-бързо
да бъдат консултирани гражданите, да се изготвят писмени отговори и
становища, да се отправят предложения и препоръки до съответните
инстанции.
От създалата се през последните 2 г. динамична обстановка в страната и
непрекъснатата работа с гражданите, твърдо се налага изводът, че последните
все по-често и активно търсят своя обществен посредник най-вече по интернет,
по пощата и/или по телефон. Предпочита се прекият контакт или директното
комуникиране, пред това да се изпада в излишна бумащина и бавене. Тази
тенденция се потвърждава от по-малкото изходяща кореспонденция през 2021
г., както и от останалите статистически данни, изнесени в края на настоящия
отчет (вж. Приложенията).
В отчета съзнателно не помествам информация за отделеното време за
срещи с граждани в извън работно време, за проведените и от мен, и от моя
сътрудник разговори не само по служебния телефон, но и по личните ни такива,
за ангажираността ни по всяко време (вкл. през почивните дни и отпуските) с
проблемите на хората.
Изградените

традиции

и

натрупаният

през

годините

опит

също

подсказват, че обстоятелствата налагат нов маниер на действие и прилагане на
още по-добри практики, с цел по-бързо и качествено удовлетворяване
претенциите на гражданите и разрешаване на техните проблеми.

Всичко това подклажда положителните нагласи у хората, а уважението и
изразените благодарности към институцията растат. Постигнатото устойчиво
доверие се запази и през 2021 г., което още повече ме задължава и занапред
да продължа все така упорито да работя за постигане на повече и по-добри
резултати при удовлетворяване очакванията на гражданите и защитата на
техните права.
В тази връзка и през 2021 г. ще продължа да изпълнявам задълженията
си, като препоръчвам и апелирам за:
●

по-малко административни тежести, бюрократични пречки и повече

ефективност в работата на администрацията.
●

увеличаване на възможностите за електронно заявяване на

административни услуги от страна на гражданите – важно и необходимо
условие за тяхното улеснение и пестене на време.
●

модернизация,

максимална

дигитализация

и

разгръщане

на

електронното взаимодействие между администрациите, с цел по-бързо и
качествено удовлетворяване исканията на хората.
●

още

по-осезаемо

ограничаване

„настойничеството”

на

администрацията спрямо гражданите.
●

засилване на контрола и налагането на санкции във всяко едно

отношение – каквото е всеобщото мнение и на гражданите.
●

администрацията да не се препъва в собствените си принципи и

морални кодекси и стриктно да спазва приетата Харта на клиента на община
Стара Загора.
●

нормативно уреждане на някои проблеми на гражданите, чрез

иницииране на изменения и допълнения в действащата нормативна уредба –
напр. в полза на хората с увреждания и на такива собственици на МПС, по
отношение

на

услугата

„Социално

жилище”,

транспорт

и

паркоместа

(преференциални и др. такива), обществен ред, опазване на зелената система,
временните преместваеми съоръжения и пр.

VI.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2022 г.

Без да прави някакво изключение от общата ситуационна картина в
страната, институцията вече втора година работи в условията на пандемична
обстановка. За всички ни обаче е ясно, че след отминаването на епидемията
ще се наложат допълнителни усилия за възвръщането на баланса в
обществото и възстановяване в тяхната цялост на някои от сега частично
ограничените основни човешки права и свободи.
Трябва, можем и нека направим всичко по силите ни за да продължим
живота и работата си нормално. Ето защо и занапред местният омбудсман се
ангажира обективно, прозрачно и безпристрастно да информира, ориентира и
защитава гражданите при упражняването на техните права и свободи, като се
придържа към следните цели и приоритети:

●

Ц
Е
Л 2022
И

П
Р
И
О
Р
И
Т
Е
Т
И

●

●

●

●

2022

●
●

ЗАЩИТА И УЛЕСНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ИМ С КОМПЕТЕНТНИТЕ
АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ.
РЕДОВЕН МОНИТОРИНГ ДАЛИ ДЕЙНОСТТА НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА Е В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ
И СПАЗВАТ ЛИ СЕ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ.
ДОПРИНАСЯНЕ ЗА ПО-ГОЛЯМА ПРОЗРАЧНОСТ И
РАЗБИРАЕМОСТ НА ПРАВИЛАТА И РАЗПОРЕДБИТЕ,
СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ КАЗУСИ ОТ СТОПАНСКИ,
ПРАВЕН И / ИЛИ ЖИТЕЙСКИ ХАРАКТЕР.

НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕКИТЕ КОНТАКТИ С
ГРАЖДАНИТЕ И ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛАТА ОТ
ОБЩИНАТА.
ПООЩРЯВАНЕ АКТИВНОСТТА НА МЛАДИТЕ ХОРА И
ДЕЦАТА И НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА С ТЯХ.
НЕОТКЛОННО СПАЗВАНЕ НА НЕУТРАЛИТЕТ В
ДЕЙНОСТТА.
ПОДПОМАГАНЕ ГРАЖДАНСТВОТО В УСИЛИЯТА МУ
ПО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КОВИД
ЕПИДЕМИЯТА.

Повишаването

на

обществената

информираност

се

оценява

от

институцията като важен подход при опазване и защита правата на хората в
съвременното общество. В дългогодишната си работа общественият посредник
винаги се стреми да осигурява максимално висока степен на информираност
относно своята ежедневна дейност и резултатите от нея.
За

целта

се

поддържа

добра

комуникация

и

ползотворно

сътрудничество с всички медии, което допринася за утвърждаване на
публичността, авторитета и популяризиране функциите и дейността на
институцията. За професионалното и коректно отношение на медиите, с които
работим успешно, изказвам своята благодарност.
Институционалният

ни

сайт

http://ombudsman.starazagora.bg

и

електронната поща също са сред основните инструменти за реализирането на
информационната ни дейност. Поддържането на актуална информация на
сайта е доказано и удобно средство за предоставяне на информация за
предстоящи прояви или за резултатите от вече приключили инициативи.
Не на последно място, надявам се, че със своята публичност и
настоящият подробен Годишен отчет ще има съществена роля по отношение
на информираността за нашата свършена работа във взаимодействие както с
администрацията, така и с Общински съвет и гражданството, както и с
представителите на всички онези институции, от които получих подкрепа и
съдействие за ползотворно посредничество между тях и гражданите.

VII.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Диаграма № 1
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Брой на постъпилите жалби и сигнали през последните 5 години.

Диаграма № 2
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Случаи отчетени през последните 5 години като неоснователни
или извън правомощията (в %).

Таблица № 1
Първо
полугодие

Второ
полугодие

Общо

1. Устройство на територията

8

12

20

2. Административно обслужване

7

15

22

3. Етажна собственост

21

25

46

4. Благоустройство

12

8

20

5. Сметосъбиране и извозване

4

3

7

6. Общински жилища

4

1

5

7. Екология

5

4

9

8. Градски транспорт, паркиране

4

6

10

9. Местни данъци и такси

4

4

8

10. Обществен ред и шум

1

3

4

11. Реституция (обезщетяване)

0

2

2

12. Училища и детски градини

2

7

9

13. Земеделски земи

7

11

18

14. В и К

11

12

23

15. Достъп до информация

0

1

1

16. COVID-19

4

9

13

64

65

129

17

19

36

175

207

382

Класификатор

17. Други проблеми (трудово-правни, социално
подпомагане, КЗП, доставчици на услуги, адм.
нарушения и пр.)

18. Случаи извън правомощията
(в т. ч. ЧСИ и колекторски фирми )

Всичко

Брой и разпределение на жалбите през 2021 г.
според тяхната класификация (вкл. и тези, получени по телефон) и по полугодия.

Диаграма № 3

Общ брой сигнали, жалби и запитвания

382

Приключени

370

Неприключени

11

Без движение

1

Данни за общия брой преписки през 2021 г. и работата по тях.

Таблица № 2
Жалби,
сигнали и

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

Общо

Постъпили

23/23

14/18

40/26

24/27

21/22

51/59

173/175

Приключени

23/23

14/18

40/26

24/27

21/22

51/59

173/175

Неприключени

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

запитвания

/ текущи /
Брой и разпределение по месеци на жалбите (сигналите / запитванията)
през І полугодие на 2020 г. и 2021 г.

Таблица № 3
Въведени в

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

Общо

23/23

14/18

40/26

24/27

21/22

51/59

173/175

4/3

5/5

3/4

10/3

3/3

5/5

30/23

регистъра
ВХОДЯЩИ
(независимо от
начина на
постъпване)

ИЗХОДЯЩИ
(писмени)

Данни за входящия и изходящ регистър за І полугодие на 2020 г. и 2021 г.

Таблица № 4
Жалби,
сигнали и

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

17/26

14/24

10/21

35/32

66/42

70/62

212/207

17/25 14/24

10/21

35/31

65/41

59/53

200/195

запитвания
Постъпили
Приключени

+1
Неприключени

0

+1
0

0

0/1

1/1

11/9

12/11

/ текущи /
Брой и разпределение по месеци на жалбите (сигналите / запитванията)
през ІІ полугодие на 2020 г. и 2021 г.

Таблица № 5
Въведени в
регистъра

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

17/26

14/24

10/21

35/32

66/42

70/62

212/207

9/6

4/5

4/0

6/8

1/3

10/5

34/27

ВХОДЯЩИ
(независимо от
начина на
постъпване)

ИЗХОДЯЩИ
(писмени)

Данни за входящия и изходящ регистър за ІІ полугодие на 2020 г. и 2021 г.

Отчетът за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара
Загора за периода 01. 01. 2021 г. – 31. 12. 2021 г. е изготвен на основание чл. 24, ал. 1 и ал. 2
от Правилника за организацията и дейността. В съответствие с разпоредбата на ал. 3
от същия чл. 24, той е публичен и ще бъде представен и пред средствата за масово
осведомяване.

31. 12. 2021 г.

Обществен посредник на територията на

Стара Загора

община Стара Загора:
(Надежда Г. Чакърова )

