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Въведение 

 

    Настоящият доклад се изготвя на основание чл.5,  ал.2 и ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на Обществения посредник (ПОДОП) на община Казанлък и 

обхваща периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г., и се внася в срок до 31.01.2022г. 

    Общественият посредник докладва  Годишния отчет пред Постоянните комисии 

на Общински  съвет,  преди  гласуването му  на предстоящото  заседание.  Екземпляр от 

отчета се предоставя на вниманието и на Кмета на община Казанлък. 

    Целта на доклада е да информира Общинския съвет, Кмета  и обществеността за 

статистиката и анализа на постъпилите жалби и сигнали, действията  по инициатива на 

Обществения   посредник, предложенията и препоръките, направени от посредника и 

статуса  им  на  завършеност,  както  и  аналитичното  представяне  на  финансов  отчет  за 

разходите, свързани с дейността. 

Годишният отчет за 2021г., както и всички отчети на Обществения посредник от 2013г. 

са  на  разположение  на    сайта  на  община  Казанлък,  на  посочения  линк: 

https://www.kazanlak.bg/cat‐363.html.  

    2021  ‐  трудна  година  както  за  нашата  страна,  така  и  за  целия  свят.  Логично, 

COVID‐19  разбърка    дневния  ред.  Пандемията  продължава  да  ни  наранява,  да 

нарушава  нормалността  на  живота  ни.  Националната  здравна  система  е  изправена 

пред  изключителни  и  непредвидими  ситуации,  тъй  като  мутациите  на  вируса  се 

променят непрестанно.  

    Спазването на санитарните мерки е отговорност както на държавата,  така и на 

самите нас.  

    Очевидно  не  само  в  България,  Ковид‐19  предизвика  поляризиране  и  остра 

конфронтация между хората. Не просто липса на съпричастност, човещина или както е 

модерно  да  се  казва  –  емпатия,  а  яростно,  непримиримо  противопоставяне  на 

различните мнения.  

    Живеем в епоха на неизчерпаем потенциал, но и на болезнени контрасти.  

    Хоризонтите  на  нашата  свобода  се  разширяват,  но  и  темпът  на  живот 

непрекъснато се ускорява.  

    Ние  участваме  в  среда  с  множество  възможности  за  избор  и  социална 

мобилност.  В  същото  време  обаче  неравенствата  се  изострят  и  нашата  сигурност  се 

разклаща.  

    В годишния доклад на Световния икономически форум за глобалните рискове за 

2021   ерозията на социалното общуване, кризите в препитанието и влошаването 

на психичното здраве са определени за рисковете, които са се повишили най‐много от 

началото на пандемията. 

 

 

 

 



4 
 

  

      

    Броят на подадените  жалби и сигнали е 235, в т.ч. 85 бр. писмени  и 150 бр., 

съгласно Инструкция №1/01.08.2013г. на Обществения посредник,въз основа на  чл.4 

от ПОДОП. Брой входящи преписки 181, изходящи 171. 

    Всички преписки с общинска администрация се водят изключително чрез 

Системата за сигурно електронно връчване.  

    Писмената кореспонденция с гражданите по отговори на жалби и работата по 

преписки, свързани с тях, отново като предпочитан вариант е ползване на електронна 

поща.  

    От сочената статистика е видно, че предпочитанията на гражданите да подават 

жалби и сигнали лично в приемен ден на Обществения посредник имат превес над 

тези, подавани в писмена форма. Твърде често за не толкова съществени и неотложни  

проблеми, подценявайки опасността на критичната пандемична ситуация, възрастните 

хора „предпочитат да се разходят, да глътнат чист въздух“ и да посетят приемната.  

    2021 година се очерта като година на анонимните посетители и колективно 

поставяни жалби и сигнали.  

    Съгласно чл. 30, ал.3 от ПОДОП, анонимни жалби и сигнали не се разглеждат. Не 

са малко случаите, когато в приемен ден на Обществения посредник гражданите 

поставят своя проблем, но отказват да се представят. Без наличие на реквизити като 

име, адрес или телефон, става невъзможно да се спазва цитираната по‐горе 

инструкция и съставяне на протокол, което не води до коректно и адекватно отчитане 

на броя граждани, обърнали се за съдействие към Обществения посредник.  

    Консолидирането около общия проблем е свързано най‐вече с посочване на 

„общия враг“, причинил дискомфорта, нарушил права или общоприети норми. Битува 

нагласата, че „обединението прави силата“, но не винаги посоката е добронамереност. 

Съдействие от Обществения посредник се търси за разрешаване на дългогодишни 

спорове, свързани с проблеми на етажната собственост; междусъседски имотни 

спорове; некоректно поставяни проблеми пред различни институции, в т.ч. и пред 

общинска администрация.  

 

Статистика и анализ на постъпилите жалби и сигнали 
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Статусът  на  подадените  жалби  и  сигнали  по  отношение  на  степен  на 

завършеност и резултатност от намесата на посредника е представен в диаграмата. 

 

 

 

 

 

Брой 
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Писмени жалби и сигнали  85 79 6 54
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приемен ден в офиса 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ   НА   ЖАЛБИТЕ   И   СИГНАЛИТЕ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯ 

 

№  НАПРАВЛЕНИЯ   БР.   БР. 

*  **  *+** 

1.  Образование , култура, спорт  8  4  12 

2.  Здравеопазване и социални дейности  30  2  32 

3.  Устройство на територията, 

благоустройство и строителство 

11  15  26 

4.  Общинска собственост  3  3  6 

5.  Транспорт   3  24  27 

6.  Обществен ред и сигурност  1  1  2 

7.  Екология и земеделие  2  11  13 

8.  Местни данъци и такси  19  4  23 

9.  Гражданско състояние  13  1  14 

10.  Етажна собственост  4  5  9 

11.  Трудови правоотношения  6  ‐  6 

12.  Търговска дейност/КЗП  11  2  13 

13.  EVN и ВиК  15  8  23 

14.  Мобилни оператори  2  3  5 

15.  Банки и кредитни институции  4  ‐  4 

16.  НОИ,НАП, Д БТ  12  1  13 

17.  Други   6  1  7 

    ВСИЧКО:  150  85  235 

 

* жалби и сигнали от приемен ден 

** жалби и сигнали в писмена форма 
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 Най‐много  са  жалбите  в  направление  „Здравеопазване  и  социални 
дейности“‐ 32 бр. 
В  това  направление    всяка  жалба  или  сигнал    е  приключил  с  резултат  със 
съдействието на Обществения посредник.  
Профилът на жалбоподателя в това направление е или възрастен, или болен, 
или самотно живеещ.  
Резултатът  винаги  е  плод  на  добрите  партньорски  отношения  на 
Обществения  посредник  с  всички  институции  и  доставчици  на  социални  и 
здравни услуги в общината. 
В  условията  на  пандемия  се  наложи  да  се  търсят  възможности  за 
приоритетно  настаняване  на  самотно  живеещи  и  болни  хора  в  домове  за 
стари хора.  
Процедурата  за  подготовка  на  документите  за  кандидатстване  пред 
дирекция „Социално подпомагане“ бе не толкова страшна и тромава. 
По ‐ страшното се оказа издирване на близките, информиране на близките за 
починал родственик и уреждане на погребения… 
Поради  спецификата  на  пандемичната  година,  наложените  мерки  за 
провеждане на обучението в он лайн среда, минимизираха възможността за 
среща  с  учащи.  За  сметка на  това,  годината изобилства от  срещи  с  хора от 
третата  възраст.  Те  дават  своите  житейски  уроци  за  справяне  в  кризисни 
ситуации. И всеки има нужда от подкрепа. И обучението през целия живот е 
крайно наложително. 
В  приемен  ден  на  Обществения  посредник  бях  посетена  от  членове  на 
Общински  клуб  на  пенсионера  в  гр.  Казанлък.  Бяха  дебатирани  редица 
проблеми, касаещи дейността на Клуба. 
Във връзка с поставените въпроси на моето внимание, най‐учтиво  помолих    
да ми бъде предоставена информация, относно  : брой членове в клуба към 
настоящия момент;  размер  на  членския  внос  през  последните  две  години, 
т.е.  в  периода  на  пандемия,  и  каква  е  събираемостта  на  членския  внос; 
решенията  на  Общото  събрание  на  Клуба,  които  имат  отношение  към 
промяна  на  Правилника  за  организацията,  финансирането  и  дейността  на 
пенсионерския клуб, както и тези, свързани с Правилника за вътрешния ред 
на Клуба; кога е проведено последното Отчетно‐изборно събрание на Клуба;  
кога  е  проведено  Общото  събрание  за  2021г.,  при  какъв  кворум  и  дневен 
ред.  
През  м.  юли  бях  поканена  да  присъствам  на  извънредно  отчетно‐изборно 
събрание, по повод подадена оставка на председателя на Общински клуб на 
пенсионера.  На  събранието  присъстваха  и  представители  от  дирекция 
„Социални дейности“  при община Казанлък. Изразих мнение,  че членовете 
на Клуба на пенсионера имат нужда от системна методическа подкрепа,  за 
да  функционира  по  предназначение  клуба  –  да  изпълнява  ролята  на 
средище за развитие на интереси на хората в третата възраст.  
През  отчетния  период  Общественият  посредник  активно  препоръчваше  и 
консултираше  нуждаещите  се  от  подпомагане  лица  да  се  възползват  от 
възможностите  за  заявяване  на  електронни  административни  услуги  с 
валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ чрез Системата 
за  сигурно  електронно  връчване  /  ССЕВ/  .  Чрез  ССЕВ могат    да  се  заявяват 
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както  електронни  административни  услуги,  предоставяни  от  Агенцията  за 
социално  подпомагане,  така  и  да  се  води  кореспонденция  с  
администрацията по електронен път  (подаване на жалби, сигнали, искания) 
без да е необходимо  физическо присъствие в приемни за граждани. 

 

 Следват жалбите от направление „Транспорт и паркиране“ – 27 бр. 
Най‐честото обяснение за наложено наказание „поставяне на скоба“  е липса  
в близост на паркомат за таксуване, или че служителите са наложили  
санкцията за нарушение преди да успее гражданина да си постави талона за  
кратковременно паркиране.  
При зачестили жалби от това естество съм отправила предложение до  
общинска администрация за реорганизация на местата за поставяне на  
автоматите за таксуване.  
Слабост  в  работата  на  служителите,  осъществяващи  контрола  по 
кратковременното паркиране, е създадена порочна практика да се толерира 
паркирането на „постоянни клиенти“  с  плащане на  талони  за  времетраене, 
което  не  съответства  на  времето  за  реален  престой.    Естествено, 
непокровителствените  граждани  стават  „информатори“  за  допуснатите 
нарушения.  Провеждани  са  многократни  разговори  и  със  служителите  от 
звено „Кратковременно паркиране“ и звено „Екологичен контрол“.  
Считам,  че  трябва  да  се  наблегне  на  предварителна  информационна 
кампания  при  предстояща  реорганизация  на  движение.  Гражданите 
„осъмнаха“ с демаркирани места за кратковременно паркиране по бул. „23‐
ти  пехотен  шипченски  полк“,  което  доведе  до  множество  репатрирани 
автомобили.  Естествено,  служителите  прилагат  нормативните  актове  с 
цялата  строгост,  но  твърде често и  с доста  арогантно отношение,  което е и 
основание за подавани жалби.  Твърде често и поведението на гражданите е 
абсолютно реципрочно ‐ агресивно, унизително.  
Със  Заповед  №  2295/17.12.2021г.  на  Кмета  на  община  Казанлък  са 
определени  граници    за  зоните  за  платено  кратковременно  паркиране  и 
режим  на  кратковременно  платено  паркиране  за  леки  автомобили  с 
допустима максимална маса до 2,5 (два и половина) тона и на микробуси до 
22 (двадесет и две) пътнически места.  
В  сайта  на  община  Казанлък  https://www.kazanlak.bg/cat‐405.html 
Администрация→ Административни актове →Заповеди, въпросната заповед 
не  се  открива.  Някъде  се  къса  нишката  между  желанието  и  усилията  на 
общинска  администрация  да  информират  своевременно  заинтересованите 
лица,  и  информационните  канали,  които  самите  те,  гражданите,  като 
заинтересовани  лица  ползват  да  се  информират  коректно.  Наличието  на 
многобройните отворени и поверителни групи в социалните мрежи, като че 
ли е само  канал за безпрепятствено разпространение на фейк новините…   

   

 Следват  жалбите  в  направление  „Устройство  на  територията, 
благоустройство и строителство“‐ 26 бр. 
Абсолютна  тенденция  в  естеството  на  жалбите  от  това  направление  се 
очертава  търсенето  на  възможности  за  разрешаване  на  междусъседски 
конфликти с лост на въздействие общината. Това не прозира към момента на 
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подаване  на  жалбата,  а  се  установява  в  хода  на  работата  по  преписката. 
Естествено,  стартира  се  с  обявяване  на  липса  на  действие  от  страна  на 
общинска администрация. 
Съгласно  чл.  23,  ал.1,т.5  от  ПОДОП,  Общественият  посредник  отговаря 
писмено на лицето,  което  го е  сезирало в едномесечен  срок,  а  ако  случаят 
изисква по‐обстойна проверка, този срок е три месеца.  
Пример  за  продължителна  и  обстойна  проверка  са  жалби,  свързани  със 
статута на сградите. 
Жалба,  касаеща  незаконно  строителство  на  сграда,  в  която  се  помещава 
животновъден обект, функциониращ при занижени хигиенни изисквания. 
Това  наложи  водене  на  кореспонденция  и  съответните  преписки  както  с 
отдел „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ при община 
Казанлък, така и с Областна дирекция по безопасност на храните. 
Срокът,  определен  в  заповедта,  издадена  от  община  Казанлък  на 
собственика  на  животновъдния  обект,  не  е  спазен.  Изпратена  е  покана  за 
доброволно премахване на незаконно строителство.  
При последната проверка от служители на община Казанлък е констатирано, 
че заповедта за премахване е изпълнена частично. Поради това е започната 
процедура  по  принудително  премахване.  Изготвена  е  количествено‐
стойностна сметка. Предстои избор на изпълнител. 
Със  Заповед  на  директора  на  ОДБХ‐Стара  Загора  е  обезсилено 
Удостоверение  за  регистрация  на  животновъден  обект.  На  собственика  на 
животните  е  връчено  предписание,  с  което  са  дадени  указания  след 
опрасването на свинете майки, същите да бъдат кастрирани и заклани. 
Жалбата  е  подадена  на 16  юни.  Отговорът  изпратен  на 28  септември.  Към 
настоящия  момент  нямам  сведения  дали  са  финализирани  действията  по 
направените предписания и издадени заповеди. 
 

 Традиционно  в  „черната  петица“  са  жалбите  срещу  доставчиците  на 
комунални услуги – EVN и ВиК‐ 23 бр., като определено преобладават тези, 
срещу водоснабдителното дружество. По своята същност проблемите с ВиК 
са  същите,  които  са  констатирани  и  през  изминалите  отчетни  периоди:  
аварии на  водопроводната мрежа,  ниско налягане,  проблеми  с  графика на 
отчитане  на  водомерите,  разпределение  на  водата  от  общия  водомер  в 
режим на етажна собственост.  
Многократно  гражданите  са  консултирани  за  достъпа  до  регистрация  за 
получаване на електронна фактура, което на практика дава и възможност за 
осъществяване и на самоотчет  на показанията, връзка с инкасатора по район 
и графика за отчитане. 
https://wik‐stz.com/bg/%d0%b5‐
%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0‐%d0%b7%d0%b0‐
%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0/ 
 

 Със  същия  брой  23,  комуналните  доставчици  поделят  позицията  с  „топ 
общинска  дирекция“,  срещу  която  гражданите  се  жалват  най‐много  от 
отношението на служителите ‐ дирекция „Местни приходи.“  
В кои случай гражданите търсят обществения посредник?  
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Тогава, когато считат, че им е определен несправедлив налог. Тогава, когато 
считат, че не са били информирани своевременно за установено просрочено 
задължение  и  им  е  наложен  акт  за  установяване  на  задължения  по 
декларация,  а  са  сюрпризирани  със  запорно  съобщение  от  частен  съдебен 
изпълнител. 
Значимостта  на    институцията  Обществен  посредник  се  определя  от 
създадената  възможност  гражданите  да  се  обърнат    в  момент,    преди 
конфликтът да е ескалирал в съдебен процес. Не са редки и случаите, в които 
Общественият  посредник  влиза  в  ролята  на  медиатор  между  данъчно 
задълженото лице и администрацията.  
В  приемен  ден  бях  посетена  от  достолепен  господин  на  91  години,  с 
постоянен и настоящ адрес от града ни, но обитаващ имот в друго населено 
място. Дойде да ми сподели за "гняв и жалба, които клокочат в гърдите му"! 
Колко се чувства несправедливо ограбен, налагайки му се да заплаща такса 
битови отпадъци  за имот,  който  не обитава постоянно,  не  генерира  такова 
количество  отпадъци,  че  да  заплаща  сума,  равна  на  съседа  със  същата 
квадратура, но с домакинство от 5 души, а той съвсем сам....И е прав! След 
като  си  поговорихме  за  правната  рамка,  завърши  отново  с  цитат  :  "Колко 
трудно е в нашия век да бъдеш честен човек!" 
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 На 11 март 2021г. Общественият посредник домакинства на  кръгла маса на тема 

„Казанлъчанката – вчера, днес и утре“, организирана от СНЦ „ Жените на 

Казанлък“.  Личното участие във форума бе свързано с акценти по казуси от 

работата на обществения посредник, свързани с : 

‐ майки на деца с увреждания до 16 години 

‐ майки на деца, необходимо да бъдат поставени под запрещение 

‐  майки на деца с психични заболявания 

‐ самотни майки 

‐ социално слаби‐ необходимост от общински жилища 

‐ жени с ТЕЛК и възможности за работа. 

Общественият посредник се включи и със статия „Правата на жените през 

погледа на Омбудсмана“ в информационен бюлетин, издаван от СНЦ „Жените 

на Казанлък“. Обръщението към жените на Казанлък: „Скъпи жени, познавайте 

правната рамка, но не живейте живота си в рамка! Намирайте време и сили да 

Ви е празнично!“ 

 

 По покана на Н. Пр. г‐жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик 

на Кралство Мароко в Република България, и изданието „Дипломатически 

спектър“, специално за Международния ден на жената,  28 изявени в своите 

области жени , българки и чужденки, пребиваващи в страната ни , отличаващи 

се с  това, че притежават красиви марокански кафтани, ги облякоха и отправиха 

своите поздравления за Осми март към всички жени по света. 

Посланието на Обществения посредник на Казанлък: „Скъпи жени, бъдете 

стожери на ценностите, на традициите, но нека не забравяме, че всяка промяна 

и прогрес се дължи на риска да дръзнеш и да пожелаеш различното! 

Чувствайте, излъчвайте, усещайте красотата и любовта!“ 

Действия по инициатива на обществения посредник 
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 Какво се случва, когато живееш живот, който не е включен в точките и 

запетайките на Закона?!? За да се получи целева помощ от Агенция „Социално 

Подпомагане” (АСП) за закупуване на помощни средства, приспособления и 

съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, каквато се явява и 

перуката, е необходимо нуждаещият се да представи ТЕЛК, с изписани в него 

медицински изделия или помощни средства, или протокол от  оторизирана 

лекарска комисия (ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична), в 

зависимост от вида на заболяването. Заболяването на г‐жа Димитрова не е 

предвидено в  допустимите  за ползването на такова помощно средство. 

Именно поради това, на 25.03.2021г., Благовещение, съвместно със   стилиста 

Стенли Начев, осигурихме перука на г‐жа Величка Димитрова. Г‐жа Димитрова е 

и един показателен пример защо трябва да се полагат усилия да се минимизира 

агресията в отношението и поведението на подрастващите. Тя е жертва на 

неразумна постъпка, която й дава отпечатък и предопределя трудности в голяма 

част от съзнателния й живот.  

И да, важното е, каквото и предизвикателство да ти отправя съдбата, да 

намираш сили не само да живееш, но и да пееш. 

„Станка Казанлъчанка “  ‐авторска песен  в изпълнение на Величка Димитрова. 
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https://www.youtube.com/watch?v=atPcULREVHs   

 В рамките на Национална кампания на омбудсмана на РБългария за подкрепа 

на детското психично здраве под мотото "Синьо лято", дните от 14 до 18 юни 

бяха обявени за дни на безплатно консултиране на  родители и деца как да 

преодолеят последиците от изолацията, причинена от COVID – 19.  Интерес не 

бе регистриран. Кампанията в Казанлък се проведе  по нестандартен начин.  

Със събрани и спестени средства от предишна кампания на Обществения 

посредник съвместно с Младежки Общински съвет, в рамките на кампанията 

„Синьо лято“ , инициирана от омбудсмана доц. Диана Ковачева, предложих на 

деца със специални потребности конна терапия като конкретна мярка за 

излизане от изолацията, причинена от Covid 19 .  

Терапията бе проведена в периода от 01.07.2021 до 20.07.2021г.  от екипа на 

СНЦ ,,Терапиии асистирани с коне ‐ Петя Караниколова “ в животновъдния обект 

за отглеждане на терапевтичните кончета към СНЦ‐то в гр. Шипка. Общо 54 

посещения са организирани. 

Проведен е терапевтичен курс на деца с различни увреждания:  аутистичен 

спектър, умствена изостаналост , ДЦП ,синдром на Даун. 

Децата са потребители от Дневен център за деца с увреждания гр. Казанлък и 

СНЦ ,,Бъдеще за децата” гр. Казанлък. 

 Всяко дете има изработена първоначална карта с оценка на индивидуалните 

потребности и план за работа с конкретни цели ‐ изработени са от екипа към 

СНЦ ,който включва психолози, рехабилитатори ,логопеди ,специални педагози, 

инструктори по конна езда и конен терапевт.  
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 През месец юли 2021 година бяха организирани еднодневни приемни на  

Европейски потребителски център, който функционира към Комисията за 

защита на потребителите .В Казанлък на 28 юли 2021, , а съответно в Павел баня 

на 29 юли 2021.Целта бе гражданите и гостите на двете селища не само да 

получат информация за правата си, когато пътуват зад граница или пазаруват от 

търговец в друга държава от Европейския съюз, но и да подадат своята жалба 

при необходимост.  

Експертите на ЕПЦ могат да помогнат при проблеми със закъснели или 

отменени полети, при забавени или непристигнали онлайн поръчки, както и с 

информация и съвети как да не се стигне до подобни затруднения. Лично от 

председателят на Комисията за защита на потребителите г‐н Димитър 

Маргаритов откри приемната в Казанлък. 

 

 

 

 На 12 октомври 1882 г. в бр. 117 на Държавен вестник е публикуван първият 

Закон за общините и градското управление в България. Той поставя основите на 

дейността на местните и държавни власти. През 1998 година Националното 

сдружение на общините въвежда традицията денят да се отбелязва официално 

като Ден на българската община.  
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По повод  Деня на българската община, Общественият посредник прикани 

гражданите да се включат в анкета за определяне на най‐добрия служител на 

община Казанлък в пандемичната обстановка 2020‐2021г. В продължение на 

един месец, гражданите определяха своите предпочитания, като се съобразиха 

с поставените критерии за  определяне на най‐добрия служител на община 

Казанлък в отношението спрямо гражданите при изпълнение на служебните 

задължения: 

‐ законосъобразно, коректно и в срок изпълнение на задълженията; 

‐ безпристрастно, експертно, добросъвестно отношение към гражданите; 

‐ равнопоставеност на разглежданите случаи и лица, за  да се осигурява 

достъпно обслужването  за всеки; 

Донка Павлова е най‐добрият общински служител за 2021 година. Тя е старши 

експерт „Спортни дейности и бази” и бе избрана с вота на казанлъчани. 
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Стотици казанлъчани се включиха в анкетата. С много събрани гласове и на 

крачка от отличието бе Катя Кънева ‐дългогодишен служител в общината в 

ресора „Технически услуги”, с длъжност главен специалист деловодител. 

Освен плакет на победителя, бяха подготвени специални подаръци на кмета на 

общината Галина Стоянова и  председателя на Общински съвет Казанлък‐ 

Николай Златанов ‐ свитък, в който са описани правомощията на кмета и 

председателя на ОбС от първия Закон за общините и градското управление в 

България, публикуван в 117 бр. на Държавен вестник от 1882 г. 
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 Предложение за промяна  информация за дирекция „Местни приходи“ в сайта 

на общината. Поисках да бъдат актуализирани образците на документи, 

свързани с предоставяните от дирекция „Местни приходи“ административни 

услуги.ttps://www.kazanlak.bg/page‐6401.html, и по‐конкретно : „ИСКАНЕ за 

издаване на удостоверение за данъчна оценка и Указания за попълване“ .  

Мотивите ми : Облекчение за гражданите би било, ако формулярите бъдат във 

формат, позволяващ и директно попълване, последвано от принтиране на 

документа. Така и евентуално допуснати грешки по‐лесно биха били 

коригирани. 

 

 Предложение за реорганизация на касите на дирекция „Местни приходи“‐ на 

пети етаж, където се предлагат всички административни услуги, предлагани от 

дирекция „Местни приходи “, да се открие гише за плащане на тези услуги.  

Предложението е възприето, но не е реализирано до настоящия момент. 

 

 Общинска администрация отказва издаване на разрешително за отсичане/ 

окастряне на дървесни видове и храсти в имот, намиращ се в землището на с. 

Дунавци. Изискват документ, че имотът не е в горски фонд. Жалбоподателката  

подава молба  до Държавно горско стопанство Казанлък с цел да се снабди с 

такъв, като представя наличните си документи. Поради изтекъл срок на 

документите, се налага да представи нови, което финансово утежнява исканата 

услуга.  

Отправих предложение , когато се отнася до получаване на становище от   ДГС, 

касаещо принадлежността на имота за изпълнение на административната услуга 

по издаване на разрешително от Общинска администрация Казанлък, с цел 

намаляване на административната тежест  вместо да се изисква кадастрална 

скица на имота, издадена от Агенция по геодезия и кадастър, необходимо и 

задължително условие при разпоредителни сделки, да се ползват услугите със 

свободен достъп от Кадастрално‐ административната информационна система 

на Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

Също така, за изискваното удостоверение за характеристика на имота, издавано 

от Общинска служба по земеделие, което  е платена услуга на стойност 20 лв. за 

обикновена поръчка, да се ползва справка за партида на имота от същата 

служба, която е платена услуга на стойност 2 лв. и съдържа идентични данни.  

 

 

Предложения и  препоръки 



18 
 

 В приемен ден на Обществения посредник е поставен отново проблема с 

отчитането на водомерите. Живущите в еднофамилни къщи в гр. Казанлък се 

жалват, че не винаги разбират кога минава инкасатор, или че не знаят кой е 

инкасаторът им. Отправих предложение до управителя на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД Стара Загора да бъде своевременно актуализирана 

информацията на сайта на дружеството, касаеща графика за отчитане, както и 

списък с имена и телефони на инкасаторите. Предложението е прието.  

 

 Предложение относно административните услуги, предлагани от отдел ГРАО. 

Считано от 01.01.2019 г., на основание чл.3, ал.1 на Закона за ратифициране на 

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни 

публични актове, издаването на удостоверение APOSTILLE на документи, които 

са издадени от кметовете и общинските администрации, се извършва от 

областните администрации в Република България, вместо от МВнР.  

В областна администрация Стара Загора могат да се заверяват документи, 

издадени от кметове и общински администрации на територията на цялата 

страна при ползване на административна услуга № 2972 . Срокът за 

предоставяне на услугата е до осем работни часа, а ако обективни обстоятелства 

налагат по‐дълъг срок ‐ до два работни дни. За услугата се заплаща фиксирана 

такса на стойност 5 лв., след подаване на заявление и оригинал на документа, 

който ще се заверява. 

Предложих да се предоставя този тип услуга на гражданите от община Казанлък, 

прилагайки разпоредбата на чл. 36 от Наредба № 26 на ОбС Казанлък. 

При посещение на служител от отдел ГРАО в областна администрация Стара 

Загора веднъж седмично, би могло да се ангажира същия да извърши самата 

услуга по снабдяване на документа със заверката  APOSTILLE, тъй като не се 

изисква специално пълномощно. Предложението до този момент е без отговор. 

 

 Предложение, свързано с определяне прилежащите  райони на училищата за 

обхват на ученици подлежащи на обучение в първи клас  . 

Със Заповед № 538/30.03.2021 г. на кмета на община Казанлък е утвърден 

график на дейностите за електронен прием в подготвителна група и първи клас 

в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2021/2022 

година. Родители на бъдещи първокласници изразяват притеснение по 

отношение районирането на основните училища, посочено на линка за 

електронния прием https://school.kazanlak.bg/area 

При направена справка по настоящ адрес, се установява, че не всички ученици 

са равнопоставени пред възможността да се ползват с еднакви критерии при 

точкуване за две училища. 

имам уверението, че след приключване на дейностите по прием на учениците в 

1 клас за 2021/2022 учебна година, би могло да се пристъпи към извършване на 
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корекции по отношение на административните райони на училищата. С оглед 

изготвяне на най‐оптималния вариант за всички заинтересовани страни, община 

Казанлък ще разгледа предложението. 

 

 Предложения, свързани с прилагане на Наредба № 4 за реда за спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община 

Казанлък , по повод зачестили жалби и сигнали: 

‐ Да бъдат прегледани всички табели, указващи начина за заплащане на 

кратковременно паркиране, като към всяка бъде добавен текст, указващ 

най‐близко находящия се паркинг‐автомат. 

‐ В чл. 11, ал. 1 от Наредба 4, е указано, че заплащането   на действителното 

времетраене на паркирането в зоните по чл. 10, ал. 1 се осъществява чрез 

изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS), чрез таксуване 

от паркинг‐автомат, с представен пропуск за домуващи, с разрешително за 

предплатена услуга или по друг начин, определен със Заповед на Кмет на 

община Казанлък. 

Твърде често на паркинг ДСК спират възрастни хора, които нямат опция за  

изпращане на SMS. При ползване на паркомат се предоставят възможности  

за таксуване и за 30 минути, докато при SMS времетраенето е фиксирано за  

час, което най‐често служи за оправдание на гражданите. Нека се създават 

всички възможни предпоставки за избор на вида заплащане за 

кратковременно паркиране. 

‐  Монтираният паркомат на ул. „Отец Паисий“,  да бъде преместен на 

мястото, с посочените координати: 

https://www.google.com/maps/place/42.619696,25.39574/@42.619696,25.3957

4,18z ,  Така би могъл да обслужва три зони за кратковременно платено 

паркиране: ул. „Отец Паисий“, паркинг ДСК, ул. „Васил Априлов“.  

‐ Да бъде изработена карта с поставените паркомати в града, а защо не и с QR 

код, указващ местоположението им. Същата, би могла да бъде оповестена 

чрез различни информационни канали, за да се сведе до знанието на 

гражданите, както и да бъде качена на сайта на общината. 
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Казанлък,28.01.2022г.      Гинка Щерева 

          Обществен посредник на община Казанлък 

№ Вид    разход Бюджет  
2021г. 

Отчет  
2021г. 

Ι Възнаграждения  за ОП,ДОО,ЗО,ДЗПО, 
в т.ч. и обезщетения: 
 

Всичко:  

  
 
 

35 684,65 

ΙΙ Разходи за дейността:  
В т.ч.: 

‐ Канцеларски материали 
‐ Санитарни материали 
‐ Организация на събития 
‐ Участия в събития 
‐ Външни услуги 
‐ Командировки 

                                                             Всичко:  

  
 
 
 
 
 
 
 

2 071,71 

I+II                 37 756,36 

 33 600,00 ‐ Решение №350/09.02.2021г. 
  6 700,00 ‐ Решение №509/ 30.09.2021  
  на ОбС Казанлък/ 

 
 
 

40 300 

  

 Неусвоени средства от бюджета :    2 543,64 

Финансов отчет 




