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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ГРАД    Ш У М Е Н 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 

ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ШУМЕН - 2018 г. 
 

Съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Обществения посредник на територията на Община Шумен, внасям 

становище по годишния отчет на Обществения посредник за 2018 г. 

 

Практиката на сътрудничество с институцията „Обществен посредник” 

на територията на община Шумен беше задълбочена през 2018 г. В резултат 

на това беше продължена не само работата по повишаване на нивото на 

обслужване на жителите на общината, но се предприеха и мерки за търсене на 

решение по най-важни проблеми за хората - качеството на водоснабдяването 

и качеството на въздуха. Участието в двата публични дебата - за качеството и 

цената на питейната вода (организиран от националния омбудсман Мая 

Манолова), и за популацията от посевни врани и гарги в Градската градина 

(организиран от обществения посредник на Община Шумен Иван Капралов), 

доказват за пореден път, че общинската администрация търси и ще 

продължава да търси решение на най-наболелите проблеми на жизнената 

среда в диалог с гражданите. 

Годишният отчет на Обществения посредник за 2018 г. е представен в 

утвърдения формат - статистика; работа по индивидуални жалби и сигнали; 

въздействие върху правната среда; взаимодействие с институциите; 

институционално укрепване; програма за гражданско възпитание и отчет за 

разходите. През изминалата година броят на заведените жалби и 

образуваните проверки остава почти без промяна в сравнение с предходната 
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година. И това при положение, че една немалка част от тях не са от 

компетенциите на общинската администрация, а на местни клонове на 

държавни структури или на фирми от комуналния сектор. Жалбите са с две 

по-малко - 136 срещу 138, а  проверките с една повече - 65 срещу 64. 

Решените случаи чрез взаимодействие с общинската администрация са се 

покачили с четири - от 33 на 37. Становищата с предложения и препоръки са 

се увеличили с едно - от 4 на 5. Тези числа от една страна сочат, че вече има 

изградени работещи механизми за взаимодействие между общинската 

администрация и обществения посредник, но от друга показват, че има още 

поле за развитие. Ще се опитаме да направим още по-ефективна работата на 

откритата денонощна телефонна линия за сигнали, за да не се стига до жалби 

към местния омбудсман по въпроси, по които администрацията може да 

реагира своевременно. 

При изготвяне на Становището са ползвани отчетите на ръководителите 

на общинските дирекции, предприемали мерки по случаите, по които е 

работил Обществения посредник. Случаите „Ненчев” - за необходимостта от 

продължаване на благоустрояването на участък от улица в кв. Дивдядово, и 

„Радославова” - за премахване на опасно дърво, показват, че има още какво да 

се желае както по отношение на бързината на обработване на жалби на 

граждани, така и по отношение на разгласата на мерките, предприемани от 

Общината по различни въпроси. При първия случай съответните специалисти 

повече от три месеца не са разгледали сигнала, който се оказа основателен и 

през тази година там ще бъдат предприети необходимите мерки, а при втория 

случай опасното дърво е премахнато почти година и три месеца след първия 

сигнал. Недостатъчната информация доведе до острите дебати относно 

развитието на зелената система в Шумен и околностите му. Независимо, че 

през изминалата година бяха засадени над 1000 дръвчета, гражданите 

останаха с впечатление, че в града само се секат дървета и кастрят клони. 

Поради това смятам за работещо предложението на Обществения посредник 

Общинският съвет да разработи целева програма за модернизиране на 

градското озеленяване, финансиране за която ще потърсим при актуализация 

на бюджета. Ако програмата стане факт, ефектът върху въздуха, който 

особено през зимата в Шумен е един от най-замърсените, ще е положителен. 

Ползването на частни съдебни изпълнители (ЧСИ) при събирането на 

глоби и други закъснели вземания на общината ще продължи, защото така 

беше повишена значително събираемостта на такива задължения. Ще засилим 

обаче практиката санкционираните, особено тези дължащи до 100 лв., да 

бъдат уведомявани своевременно за това какво да направят, за да платят 

дължимото без допълнителни разходи. При необходимост, ползването на 

ЧСИ може да бъде обсъдено от общинската администрация и ресорните 

постоянни комисии. 
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За поредна година е валидна констатацията, че Общинският съвет не е 

направил цялостен преглед на общинската нормативна база. В общинските 

наредби има редица остарели текстове, които не съответстват на новите 

законови разпоредби и пречат на работата на администрацията. За тяхната 

поправка обаче не трябва да се разчита само на проверките, които извършва 

прокуратурата, а да се предприемат по-активни действия. Общинският съвет 

би могъл да сътрудничи с омбудсмана при инициирането и изготвянето на 

промени на нормативни актове, които биха довели до по-добро обслужване 

на гражданите. 

Ще се търси мнението на обществения посредник и при решаването на 

основния проблем на шуменци - качеството и цената на водата, която тече от 

чешмите. Многото проблеми във водния сектор, трупани с години, не могат 

да бъдат решени без широки обществени дебати. За това е необходимо 

усилията на общинската администрация да получат подкрепата и разбирането 

на всеки гражданин.  

Като Кмет на Община Шумен потвърждавам за пореден път 

готовността си да работя в тясно сътрудничество с Обществения посредник, 

защото така се поддържа добър баланс в контактите между гражданите и 

властта. Само така, след като през последните две години броят на жабите и 

сигналите на гражданите остана почти без промяна, ще може да се направи 

стъпка напред. Работата на институцията „Обществен посредник” в община 

Шумен е в интерес и на хората, и на администрация. В тази връзка  внесеният 

в Народното събрание проект за промени в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), регламентиращи 

дейността на общинските обществени посредници са необходими и 

навременни. 
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