ГОДИШЕН ОТЧЕТ
2020
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).
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ЗАЩИТА, УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ
НА ГРАЖДАНИТЕ
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ПРОЗРАЧНОСТ, ЧЕСТНОСТ,
БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ,
ЗАКОННОСТ И ОБЕКТИВНОСТ
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● Възстановяване на нормалните преки контакти
с гражданите след преодоляване на covid-кризата
и постоянното им ориентиране и информиране
за техните права и интереси.
● Непрекъсната работа с младите хора и децата.
● Спазване на справедлива безпристрастност и
неутралитет в дейността.
● Утвърждаване публичността и авторитета на
институцията.
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Отминаващата 2020 година беше изключително предизвикателна за
всички ни. От обективна гледна точка, няма как да не посочим извънредната
епидемична обстановка предизвикана от разпространението на COVID19 в
световен мащаб. Това наложи предприемането на различни извънредни мерки,
изискващи социална дистанция и нарушаващи нормалното функциониране на
цели

системи,

предоставящи

административни

услуги

за

гражданите.

Разпространението на инфекцията по света предизвика както пренареждане на
приоритети, така и естествен стрес сред хората като повдигна въпроса за
конкуренцията между различните основни човешки права. Наблюдавахме
подчертан приоритет на правото на здраве пред всички други права и свободи.
Това е лесно обяснимо за предприетите от страна на централните и
регионални власти действия, чиято работа е да защитят хората в здравната
криза. Но, повдига и много въпроси за личната ни гражданска готовност да
оставим настрани всички други основни права, гарантиращи нормалното темпо
на живот и работа.
В тази връзка считам, че поддържането и развитието на всякакви
правозащитни институции и организации стана още по-необходимо. Защото,
след отминаването на епидемията ще се наложат допълнителни усилия за
връщане на баланса и защитата на всички основни човешки права и свободи.
Да, годината беше кризисна, което предопредели и

адекватното

реорганизиране на дейността на обществения посредник на територията на
община Стара Загора съобразно новите условия. През първите три месеца на
годината работата на местния омбудсман и екипа му протичаше в обичайното
русло. След това, предвид въведеното с Решение от 13. 03. 2020 г. на
Народното събрание извънредно положение в страната работата бързо се
адаптира за да не бъде прекъсната връзката с гражданите и лесната
достъпност на институцията. При такава организация контактът с гражданите
беше постоянен. Разчиташе се най-вече на интернет комуникациите – чрез
сайта на институцията http://ombudsman.starazagora.bg (блок „Подай жалба
онлайн“) и Е-mail адрес ombudsman@starazagora.bg. Осигурен бе за улеснение
и допълнителен e-mail адрес ombudsmansz@abv.bg. Естествено продължиха да
се използват както служебната и личните телефонни линии, така и пощенската
кутия на институцията на адреса на приемната.

Всичко това даде възможност и през тази трудна 2020 г. местният
омбудсман

постоянно

да

изслушва,

консултира,

информира

и

оказва

съдействие на гражданите. Ежедневно се приемаха и проверяваха сигнали,
отговаряше се своевременно на направените запитвания, а когато бе
необходимо се предприемаха и проверки по постъпилите жалби.
Дейността на институцията бе изцяло съобразена с мисията й да
защитава, удовлетворява и да прави всичко необходимо за съхраняване
правата и свободите на гражданите. Тя продължи да бъде обвързана с един от
основните й приоритети за 2020 г. – постоянно да ориентира и информира
гражданите за техните права и законни интереси, както и с поетите досега
ангажименти:
»

Да бъде честен, справедлив и безпристрастен при разрешаването

на всеки казус.
»

Да прилага по-често алтернативни способи за неформално

решаване проблемите на гражданите и така да се усъвършенства
механизма на взаимодействие с органите на местно самоуправление в
Общината.
»

Да поддържа тясното си сътрудничество и комуникация, както и

да осъществява ефективна обратна връзка с Националния омбудсман и
местните обществени посредници по общини.
»

Да си взаимодейства постоянно с представителите на различни

институции – Областна управа, МВР, РЗИ, ХЕИ, СГКК, НОИ, ТПП Стара
Загора и др. държавни и/или граждански структури, както и със средствата
за масово осведомяване.
»

Да подкрепя Младия

омбудсман на Стара Загора и да си

взаимодейства с него и заместникът му, с цел извеждане и разрешаване
проблемите на младите хора и децата. Така да се популяризира дейността
на утвърдилата се нова младежка институция и да се разшири нейната
национална мрежа.
Настоящият Годишен отчет е изготвен въз основа на постъпилите при
Обществения посредник на Община – Стара Загора жалби, сигнали и
запитвания на граждани и/или техни организации. Обобщените в него данни
разкриват традиционни за старозагорци проблеми, но същевременно показват

и някои нови тенденции. В структурно отношение предложеният на вниманието
Ви Годишен отчет обхваща следните четири дяла:
І.

РAБОТА ПО ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.

ІІ.

ДРУГИ ПРОЯВИ И ИНИЦИАТИВИ.

ІІІ.

РЕЗЮМЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ.

IV.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК.

І.

РAБОТА ПО ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

1. Информация

за

постъпилите

жалби

и

сигнали,

съгласно

изискванията на чл. 24, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения
посредник на територията на община Стара Загора.
През първите 3 месеца на 2020 г. се запазиха типичните интензивни
лични посещения на граждани и подаването на жалби в приемната. За
следващите

9

месеца

на

годината

също

бе

характерна

нарастваща

интензивност, но вече на друго ниво при новите условия на пандемия – чрез
мобилните телефонни мрежи и Интернет. Посещенията в приемната на
институцията, макар и временно ограничени никога не са били напълно
преустановени.
Така, при абсолютно спазване на наложените ограничения и въведени
изисквания, за времето от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 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 бяха заведени общо 385 сигнали и жалби от граждани.
173 е техният брой за първото полугодие на 2020 г., а за периода юли –
декември 2020 г. броят им е съответно 212. От всички изброени случаи 373 (97
%) са приключили, както и останалите 7 бр. преписки от предходната 2019 г.,
които обаче не влизат в изброяването. По тях е направена консултация по
проблема на място в приемната 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. Остават
неприключени и се работи по 12 от общо регистрираните случаи (3 %).

През 2020 г. ок. 55 % от сезиранията са извършени по телефон, което
обяснимо е в пъти по-вече в сравнение с предходната 2019 г. (само 12 %).
Останалите ок. 45 % от жалбите и сигналите са подадени лично в приемната,
по електронен път или по пощата. Няма върнат жалбоподател, както неприет
сигнал и/или жалба или запитване оставено без отговор.
Представените факти и данни от статистиката свидетелстват за ръст в
броя на жалбите, сигналите и запитванията спрямо 2019 г. и предишни години.
За онагледяване на казаното дотук, по-долу то е изнесено в синтезиран
графичен вид (диаграма № 1; таблици № № 1 – 4 ) и показано в хронологичен
ред:
Диаграма № 1

385
371
357
279

2017

2018

2019

2020

Брой на постъпилите жалби и сигнали през годините

Таблица № 1
Жалби, сигнали и
запитвания

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

Общо

Постъпили

23

14

40

24

21

51

173

Приключени

23

14

40

24

21

51

173

Неприключени / текущи

0

0

0

0

0

0

0

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

Таблица № 2
Въведени в регистъра

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

Общо

23

14

40

24

21

51

173

4

5

3

10

3

5

30

ВХОДЯЩИ
(независимо от начина на
постъпване – писмени или
устни, в т.ч. и с протокол)

ИЗХОДЯЩИ
(писмени)

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

Таблица № 3
Жалби, сигнали и

VІІ VІІІ

запитвания

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

Постъпили

17

14

10

35

66

70

212

Приключени

17

14

10

35

65

59

200

Неприключени / текущи

0

0

0

0

1

11

12

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

Таблица № 4
Въведени в регистъра

VІІ VІІІ ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Общо

ВХОДЯЩИ
(независимо от начина на
постъпване – писмени или

17

14

10

35

66

70

212

9

4

4

6

1

10

34

устни, в т.ч. и с протокол)

ИЗХОДЯЩИ
(писмени)

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

Първото полугодие на 2020 г. премина под знака на първоначално
наложените ограничителни мерки и впоследствие връщането към нормалния
начин на живот. Затова и в края на първите две тримесечия резонно е отчетена
по-голяма активност на гражданите. Съответно през м. март са регистрирани 40
бр. постъпили жалби, сигнали и запитвания, а през м. юни – 51 бр. През
останалите месеци на полугодието техният брой е почти наполовина по-малък.
Общо регистрираните случаи възлизат на 173 бр. Като цяло за този период са
характерни най-вече жалби, сигнали и запитвания, свързани с:

»

административното обслужване на гражданите – такива са 16

бр., които се отнасят до: издаване на различни удостовеления (за наследници,
за граждански брак, за постоянен или настоящ адрес и пр.), ЕГН и гр.
регистрация на новородено, декларации за преминаване през поставените КПП
и др.

»

отношенията между живущите в етажна собственост (по

ЗУЕС) – 16 бр. Те са свързани със смяна на домоуправител, заплащане на
такси в условията на пандемия, нарушаване на правилника за вътрешен ред,
спорове със съседи заради течове, шум и постоянен тормоз, начислени такси
за изразходена вода и пр.

»

автобусния градски и междуселищен транспорт – 14 бр.

Сигналите и питанията в това направление засягат ограниченото право на
гражданите на свободно придвижване и невъзможността им да посещават
преди всичко Гробищния парк в Хрищени и/или собствените им имоти в селата
от Общината. След 22.03.2020 спря работа Автогара-Ст. Загора и питанията на
гражданите бяха относно пътуванията по празниците, въведеното ново
временно разписание на автобусите, като бяха регистрирани сигнали и
оплаквания от някои контрольори в автобусите и неспазване на мерките.

»

благоустройство (12 бр.) и местни данъци и такси (9 бр.) – за

необходимост от пешеходни пътеки на определени места, застрояване на
междублоково пространство, новите условия и срокове за плащане на МДТ и
др.

»

други случаи (над 80 бр.) – по ЗУТ, по трудово-правни казуси

(неполучени възнаграждения, прекратени договори, неправомерно уволнение),

социално

подпомагане,

действия

на

ЧСИ

и

колекторски

фирми,

административни нарушения и наложени наказания, некоректни туроператори и
пр.
За второто полугодие на 2020 г. общо регистрираните случаи са 212 бр.
Най-характерни

през

този

период

се

оказаха

жалбите,

сигналите

и

запитванията на гражданите, отнасящи се до:

»

трудово-правни въпроси – над 25 бр. В обстановката, в която се

наложи всички да живеем, много хора останаха без работа и правото им на
труд бе сериозно засегнато. Гражданите се обръщаха към институцията на
обществения посредник при неправомерно освобождаване от работа, при спор
с работодател, за неполучени възнаграждения, както и с питания относно
процедурата по регистрация към Бюрото по труда. На всички в такива случаи
бе оказана консултация и дадени навременни правни съвети. Следва обаче да
се уточни, че когато гражданите са се отказали от правата си или от незнание
вече са подписали заповед за освобождаване по взаимно съгласие, то няма как
да разчитат на адекватно обезщетение за безработица от БТ. Затова и
отправеният апел към хората при подобни казуси е да потърсят предварителна
консултация.

»

отношенията между живущите в етажна собственост (по

ЗУЕС) – над 20 бр. Споровете между собственици и/или ползватели на имоти в
ЕС зачестиха в условията на изолация и поставяне под карантина. Те са найвече заради неспазване на ограниченията, неналагане на санкции на
неизрядните лица, нелегитимни общи събрания, неправомерни действия и др.
такива специфични казуси по ЗУЕС.

»

дейността на В и К – Стара Загора – над 15 бр. В това

направление през цялата година продължи да се чувства осезателното
недоволството на хората от допълнително начисляваните такси за потребена
вода,

задължителната подмяна на работещи водомери

за сметка на

гражданите и др. подобни. Тук отдавна се проявява необходимостта от ново
законодателно уреждане на проблема.

»

сметосъбиране и извозване – над 12 бр. Оплакванията са от

нередовно или некачествено сметосъбиране както в някои части на града (в
ЦГЧ, по бул. „Руски“, „Столетов“, района на МБАЛ „Ст. Киркович“ и др.), така и в
редица села на общината (Загоре, Хрищени, Малка Верея и др.). Не се спазват
и изискванията за разделно сметосъбиране, а на някои места по неизяснени
причини липсват и контейнери, каквито преди е имало.

»

други случаи (над 90 бр.) – срещу EVN и други доставчици на

обществени услуги, сигнали в областта на екологията, инфраструктурата и
нарушаването на обществения ред, такива за настаняване в социални жилища
или пък изваждане от общинско жилище след изтичане срока на сключения
договор, други свързани със забавяне на отговори или липсата въобще на
такива от страна на институции, относно МДТ, решения на ТЕЛК, действия на
ЧСИ и пр.
2. Резултати и основни насоки в работата според броя, вида на
подадените жалби и сигнали и засегнатата в тях проблематика.
Въпреки извънредното положение и усложнената обстановка в страната
през 2020 г. екипът на обществения посредник продължи обичайната си
работа, като осигури и допълнителна онлайн възможност за връзка на
гражданите с институцията.
В началото, след въвеждането на извънредни мерки и налагането на
рестрикции, отделно от вече споменатото дотук, бяха регистрирани повече
сигнали и оплаквания от неносенето на маски на определени места и най-вече
в градския транспорт, за неспазване ограниченията в парковете и др.
обществени места, също питания и настоявания за възможности за разходки на
деца със СОП, искания свързани с т. нар. „зелен часови пояс“ и др. На всички
тези сигнали е отговорено в спешен порядък, защото според издадените
заповеди на национално и местно ниво, ситуацията се развиваше динамично и
трябваше да се реагира на момента.
По-често също взеха да постъпват жалби и сигнали на граждани за
нарушени

техни

потребителски

права.

Динамика

бе

отчетена

и

при

оплакванията от действията на колекторски фирми, като сигналите и исканията
бяха за отсрочване на вземанията. Това е следствие на факта, че много хора

останаха без доходи и работа в ситуацията на извънредно положение. В тази
връзка бе поддържан непрекъснат контакт с Националния омбудсман на Р.
България, с цел търсене на възможности за разсрочвания и решения на
конкретните казуси.
След обособяването на КПП на входните и изходни артерии на града,
проблемите за които сигнализираха гражданите касаеха възможностите за
пътуване най-вече на земеделските производители, също придвижването до
Гробищния парк, смяна на адресната регистрация и отражението на този факт
върху бъдещото класиране на децата в учебни заведения, процедурата по
регистриране за ползване на социални услуги и личен асистент.
Не по-малко казуси се породиха и във връзка с МДТ и исканията за
отсрочване – не само от граждани, но и от отделни стопански обекти. Зачестиха
освен това сигналите за насилие, за проблеми на възрастни хора и
самотноживеещи, а не на последно място и тези по повод онлайн обучението
на учениците – конкретно от граждани, които не разполагат, а и не са длъжни
да имат възможности за закупуване на компютър и заплащане на интернет
ресурс, което при липса на доход е и невъзможно.
По всички регистрирани казуси институцията на обществения посредник
се е произнесла, като е дала устна или писмена информация или най-малкото
съвет как да постъпи съответния жалбоподател и/или какви действия да
предприеме оттук нататък за удовлетворяване на претенциите си. Категорично
доказателство за това, че гражданите имат доверие в институцията и разчитат
на нея е не само ръстът в броя на жалбите и сигналите през годината, но и
фактът, че някои жалбоподатели се обръщат за втори или трети път към своя
омбудсман по различни въпроси или пък водят за консултация и съвет свои
близки, роднини, познати и/или съседи.
Само ок. 9 % (срещу 8 % за 2018 г. и 10 % за 2019 г.) от общия брой
жалби и сигнали са отчетени като неоснователни или извън правомощията на
местния омбудсман. Това са по-малко от 40 случая, отнасящи се до дейността
на мобилни оператори, ЧСИ или проблеми на граждани от други общини.
Въпреки горното хората не са връщани и им е оказано необходимото
съдействие. Отделно друг само 1 случай е оставен без движение и той е същият

от миналата 2019 г. – тук е налице повторно сезиране, като самата жалба е с
доста неясноти и обърквания.
Ефективността от свършената работа през пандемичната 2020 г. може да
бъде илюстрирана и със следните няколко допълнителни конкретни примера:

√

Препоръка към Община Стара Загора, съгласно правомощията на

органите на местно самоуправление за осигуряване на „зелен пояс“ за разходки
на деца с увреждания, независимо от рестриктивните мерки и кризисното
състояние в страната в условията на COVID-19.

√

III. – IV. 2020 г. – по повод на сигнал за нецензуриран сайт за

малолетни бе провокирана бърза реакция и извършена проверка от органите
на МВР.

√

IV. 2020 г. – във връзка с нарасналите опасения от заразяване с

КОВИД-19 и нуждата от психологическа закрила на гражданите, както и
предложението на психолози професионалисти за доброволни начала бе
направена препоръка от обществения посредник и в резултат на неговия апел
бе разкрит в общината онлайн кабинет с професионалисти, които безвъзмездно
предлагат услугите си и оказват подкрепа на хората.

√

III. – IX. 2020 г. – сезиране по ред случаи КЗП – София, по повод

подвеждащи реклами и онлайн продажби и постъпили оплаквания на местно
ниво от потърпевши граждани.

√

„Казусът Ремотекс-М ЕООД“ – след няколкото съвместни приемни,

осъществени назад през годините с Националния омбудсман Мая Манолова и
приемникът й Диана Ковачева, най-сетне от август 2020 година бившите
служители от предприятието могат да получат дължимите им трудови
възнаграждения чрез Фонда за гарантиране на вземанията.

√

перманентни

препоръки,

непрекъсната

взискателност,

чувствителност и напомняне на общинската администрация да спазва
нормативно заложените срокове за отговори по жалби на граждани, както и да
избягва практика на поредица еднакви и лаконични отговори на гражданите от
страна на администрацията.

√

VI. 2020 г. – препоръка за настаняване на болен възрастен човек от

с. Дълбоки в Дом за възрастни хора – с. Лясково.

√

VI. 2020 г. – след сигнал на старозагорски гражданин е направена

препоръка за засилване контрола по опазване на обществения ред и
възстановяване на спокойствието в района на изграденото игрище южно от „12
пехотен полк“ № 4.

√

VII. 2020 г. – изразено становище за удовлетворяване претенциите

на граждани по отношение на междублоковите площадки в района на „Три
чучура“ бл. 25 и бл. 35.

√

VII. – VIII. 2020 г. – след контакт с Националния омбудсман е

изразено становище и е оказано съдействие за разрешаване проблемите и
защита правата на пациентите, страдащи от някои т. нар. „редки болести“,
невключени в Списъка на същите, установени в Р. България.

√

I. – ХII. 2020 г. – продължаващо консултиране по запитвания на

български граждани (старозагорци), живеещи и работещи в чужбина – Полша,
САЩ, Испания, Нидерландия, Франция, Германия и др. Те са по проблеми,
свързани с дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното
заплащане

в

условията

на

covid-пандемията,

такива

по

гражданска

регистрация, издаване на скици за недвижими имоти, различни удостоверения
и пр. Това също е свидетелство за добра информираност и доверие на
гражданите спрямо институцията, която вече е позната и отвъд националните
ни граници.

√

– след неколкократни напомняния и настояване за по-бързо

решаване на проблема, е осъществено орязване на клони и сеч на опасни
дървета в централната част на Стара Загора, което засяга по-голяма общност
от граждани в конкретен жилищен блок.

√

I. – ХII. 2020 г. добро взаимодействие между обществения

посредник и РЗИ, РИОСВ и РЗОК и постигнати положителни резултати в
улесняването на гражданите при упражняване и защита на правата им.

√

– пряко ангажиране на обществения посредник с ускоряване на

процедурата по възстановяване на реда на охраняемия паркинг до парк

„Артилерийски“ и опазването на обществения ред в региона, предвид
оплакванията на голяма група живущи в района.

√

– извършени лично и на място множество проверки по сигнали на

граждани във връзка с инфраструктурни проблеми, сметоизвозване, незаконни
строежи

и преместваеми съоръжения

и

последващо настояване пред

администрацията за незабавно отстраняване.
3. Изводи
Натрупаният през годините опит, прилаганите добри практики и
отношението на обществения посредник към проблемите на хората, всичко
това допринесе и през 2020 г. гражданите да имат позитивна нагласа към
институцията и да не престават да я сезират с различни казуси.
И в динамичните кризисни времена на извънредно положение и
извънредна епидемична обстановка гражданите активно търсят гарант за
правата си, а общественият посредник не спира да следи за тяхното спазване и
ненакърняване.
Взаимното доверие очевидно е устойчиво и се е доказало с времето.
Смятам, че не е необходимо да бъдат изтъквани допълнителни аргументи в
подкрепа на същото. Трябва само по-често и добронамерено гражданите да
бъдат приемани като истински коректив в управлението, а администрацията да
уважава основателните им претенции.
Такава е и основната цел в дейността на местния омбудсман на Стара
Загора – с намесата си да постига удовлетворяване на справедливите
очаквания и искания на гражданите и нерешените им проблеми да стават все
по-малко.
Очерталата се тенденция през тази отиваща си 2020 г. гражданите да
комуникират със своя обществен посредник преимуществено по интернет, по
пощата и/или по телефон, е обяснима предвид настъпилите обстоятелства. Тя
обаче не успя напълно да игнорира предпочитания пряк контакт, който
продължи да се осъществява при непосредствена възможност за това и
разхлабване на ограничителните мерки. Горното се потвърждава от факта, че в
средата и към края на годината отново бе регистрирана завишена активност

сред хората, а това недвусмислено свидетелства за непреходните им
положителни нагласи и уважение към институцията.
И

няма

как

при

това

положение

чувството

за

стабилност

и

удовлетвореност от свършената работа да не е истинско и неподправено.

ІІ.

ДРУГИ ПРОЯВИ И ИНИЦИАТИВИ

И за изтичащата 2020 г. също са характерни някои самостоятелни и други
колективни инициативи, в които институцията на местния омбудсман има пряко
участие или намеса. В това отношение могат да бъдат изброени следните
такива мероприятия:

√

І. 2020 г. – с подкрепата на Старозагорския омбудсман е

осъществена поредната традиционна Национална младежка художествена
изложба, в която се изявяват млади творци.

√

ІІІ. 2020 г. – участие в гр. Шумен в редовната годишна работна

среща на мрежата от обществени посредници в Р. България. На нея за първи
път бе представена новата обществена е-платформа „Моето право.бг“ с
електронен адрес: http://moetopravo.bg

– платформа за обмен на полезна и

значима информация, както за граждани, така и за професионалисти в
областта на правото.
Вторият панел на работната среща премина с презентация, която
представи възможностите за партньорство между местните омбудсмани в
Република България и Върховния комисариат към ООН.

√

Постоянно сътрудничество и взаимодействие с Националния

омбудсман и неговия екип с цел оперативно решаване на казуси на гражданите

√

Участие в общественото обсъждане на Закона за социалните

услуги, община Стара Загора

√

Взаимно партньорство в дейности, свързани с подобряване

здравето на деца с увреждания в Дневен център за деца с увреждания –
община Стара Загора и Център за работа с деца с аутизъм.

√

Редовни взаимно полезни периодични срещи с представителите на

медиите в Стара Загора; постоянна информираност за дейността на
институцията и предприетите инициативи.

√

Перманентен

обмен

на

информация

и

взаимодействие

с

останалите обществени посредници в страната, обмен на добри практики по
общините.

√

Участие в Кръгла маса за превенция на насилието с цел създаване

на институционално партньорство и координация.

√

Х.

2020

г.

–

участие

в

организираната

от

Комисия

по

дискриминация Кръгла маса и обсъждане на проект за национална стратегия за
противодействие на дискриминацията.

√

Х. 2020 г. – иницииране и организиране на между училищен

конкурс за есе на тема „Моите граждански права и отговорности“. Конкурсът
премина при интерес от младежи от училищата в община Стара Загора, както и
от страната, награждаване на победителя от ПГКНМА и среща разговор с
гимназистите. Инициативата е продължение на реализираните дискусии с
млади хора в дейността на обществения посредник за повишаване на правната
култура.

√

Поддържане

и

усъвършенстване

механизма

на

постоянно

взаимодействие с органите на местно самоуправление на община Стара
Загора, със старозагорската СГКК към АГКК, РЗИ, МВР, РС, РП и други местни
и държавни институции.

√

Поддържане на постоянни контакти с Областна управа – Стара

Загора и информираност относно хода на процедурите по т. нар. Параграф 4,
по който институцията е сезирана многократно, както преди, така и през 2020 г.

√

Институционална подкрепа през 2020 г. за кандидатура по

номинация и Избор на Национален омбудсман:
Решението за подкрепа на кандидатурата на доц. Диана Ковачева за
Национален омбудсман бе мотивирано с доброто взаимодействие между
институциите на националния и местните омбудсмани и бе прието единодушно
от всички обществени посредници. Припомниха се общи позиции и съвместна

работа по теми за задължителната предучилищна подготовка, водния сектор,
необходимостта от изменения в закона за етажната собственост.
„За мен е чест, че кандидатурата ми беше подкрепена от някои от найзначимите и активни граждански организации за защита правата на човека в
България, които работят в тази сфера, от всичките местни омбудсмани и от
Висшия адвокатски съвет“, подчерта Националния омбудсман Диана Ковачева.

√

Участие заедно с Националния омбудсман във форум „Граждански

мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция
на ромите в Република България.

√

Участие в инициативата „АЛМАНАХ ЩЕДРИ СЪРЦА“, осъществена

с благословията и съдействието на Старозагорската света митрополия, с цел
популяризиране на добротворството, благотворителността и дарителството,
както и на хората, участвали в тях и превърнали се в достоен пример за
подражание.

√

Подкрепа, постоянни контакти и равноправно сътрудничество с

местни неправителствени организации при отстояването на общи морални и
правни ценности, както и на позиции по важни проблеми на регионално и
национално ниво – противодействие на дискриминацията, превенция на
насилието,

преодоляване

на

социалното

отчуждение

и

насърчаване

социалната интеграция на деца и възрастни в неравностойно положение,
нетърпимост към различните форми на корупционни практики, ефективен
достъп до качествени услуги, разпространение на либерални идеи и знания за
гражданските и въобще човешките права и тяхната ефикасна защита и пр.
Като основни насоки за инициативи в бъдеще могат да бъдат посочени:

»

След

отпадане

на

ограничителните

мерки

и

излизане

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.

»

Активно взаимодействие и работа с Младия омбудсман на Млада

Загора, който поради обективно стеклите се обстоятелства през 2020 година
продължи дейността за още един мандат. Оказване съдействие за провеждане
на избор на нов Млад Омбудсман и подкрепа за младежките им инициативи.

»

Подновяване организирането на традиционните благотворителни

кампании.

»

Самосезирания

по важни

въпроси,

касаещи гражданите на

територията на Община Стара Загора.

»

Партньорства и взаимодействие – с Националния омбудсман на

Република България, с Районен съд - Ст. Загора, Областна управа, Окръжен
съд - Ст. Загора, ТПП - Ст. Загора, и др.

ІІІ.

РЕЗЮМЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Институцията на обществения посредник в община Стара Загора има
добре изградени традиции, утвърдени в продължение на години. Използвам
случая да благодаря на всички граждани, потърсили съдействие от мен и
екипа, също на Кмета на община Стара Загора, на Председателя на Общинския
съвет, както и на представителите на всички онези институции, оказали ни
съдействие и подкрепа в посредничеството – защото работата на институциите
има смисъл, когато е в полза и услуга на гражданите.
Дейността ми като местен омбудсман винаги е била съобразена
единствено с основното задължение да защитавам правата и законните
интереси на гражданите, когато те са нарушени от действия или бездействия на
общинските органи и техните администрации. В тази връзка и през 2021 г. ще
продължа да изпълнявам това си задължение, като апелирам за:
●

повишена

взискателност

към

проблемите

на

гражданите

и

професионално отношение от страна на администрацията. Администрацията
коректно да съдейства в спазването на законните права и интереси на
гражданите.

●

по-малко административни тежести, бюрократични пречки и повече

ефективност.
●

максимална дигитализация на административните услуги, като в

условията на Ковид се доказа, че разширяването на предлаганите от общината
електронни услуги е абсолютно необходимо.
●

избягване на всякакви порочни практики и на остарялата настройка

администрацията да е все „водеща” или много „по-властна” по отношение на
физическите и/или юридическите лица. Без крайности в използването на
законовите правомощия.
●

стремеж към повече положителни резултати и недопускане

гражданите да бъдат разочаровани в очакванията си.
●

откритост, ефикасност и признаване на грешките при евентуално

допускане на такива.
●

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.
●

избягване на уклончиви, формални, неясни и/или въобще липсата

на отговори от страна на администрацията, като в тази връзка предлагам
заедно с утвърдената на 23.04.2020г. съгласно разпоредби на Министерски
съвет Харта на клиента на община Стара Загора да се оформи изричен
раздел, с цел улесняване на гражданите, който да информира публично и
подробно

относно

административното

законните

срокове

обслужване

и

пр.)

(по
за

ЗАдм.,
издаване

АПК,
на

Наредба

за

индивидуален

административен акт, за отговор на постъпили предложения, жалби и сигнали,
на запитвания, постъпили по пощата или електронната поща и т. н.

IV.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
ПОСРЕДНИК

И занапред местният омбудсман ще се придържа към това да:
●

Отстоява ролята си на обективна, независима и безпристрастна

фигура за гражданите при взаимодействието им с органите на местното
самоуправление и местната администрация.
●

Спазва принципа за неутралитет в дейността си.

●

Наблюдава и следи доколко дейността на администрацията спазва

добрите практики и е насочена в услуга на гражданите.
●

Информира и ориентира гражданите за техните права и свободи.

●

Работи непрекъснато и с младите хора, с цел разрешаване на

техните проблеми.
●

Прави предложения и формулира препоръки за подобряване

качеството на административните служби в полето на техните компетенции.
●

Взаимодейства активно с органите на местно самоуправление и

администрация – Стара Загора, с Областната управа и другите държавни и
общински

институции,

усъвършенства

механизма

за

координиране

на

действията и сътрудничеството с Националния омбудсман, както и с Мрежата
на местните обществени посредници в Република България.
●

Поддържа

добра

комуникация

и

ползотворна

взаимна

информираност с медиите, открито и прозрачно да ги запознава с дейността си,
с цел спазване на закона и утвърждаване на публичността и авторитета и
популяризиране функциите и дейността на институцията.

Отчетът за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара
Загора за периода 01. 01. 2020 г. – 31. 12. 2020 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. 2020 г.

Обществен посредник на територията на

Стара Загора

община Стара Загора:
(Надежда Г. Чакърова )

