
А Н А Л И З 
НА РЕГИСТРИРАНИТЕ СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

    

Настоящият анализ е изготвен на базата на регистрираните устни и писмени 

сигнали и предложения от гражданите към Кмета и екипа му, подадени на работно място 

№ 4 “Предложения и сигнали” в Центъра за услуги и информация при Община град 

Добрич. Анализът обхваща периода м. януари – м. юни 2020 г. и съдържа сравнителни 

елементи между отчетния период от 2020 г. и съответния от 2019 г. 

 

* * *  

Таблица1. Брой и вид регистрирани преписки на работно място „Предложения и 

сигнали“: 

  

Регистрирани преписки 

януари - юни  

2020 година 

Сравнение 

януари - юни 

2019 година 

    

1. Писмени жалби, сигнали и  

предложения 

547 690 

 В т.ч.   

 Онлайн 210 238 

 От онлайн външни 

платформи 

23 83 

 От други институции 127 114 

2. Устни жалби, сигнали, 

предложения 

58 147 

 В т.ч. по телефона 29 80 

 Общо 605 837 

3. Заявления по ЗДОИ 15 31 

 В т.ч.  онлайн 12 17 

4. Проведени приемни дни 29 95 

 Приети граждани 139 419 

 

Общият брой на регистрираните писмени сигнали, жалби и предложения за 

първото шестмесечие на 2020 г. са  605 бр., като за същия период на миналата година са 

837 бр.  

Най-голям ръст има на писмени жалби, чрез други институции - 127 бр. 

Преписките се разпределят по следния начин: от ОД МВР - 78 бр., РЗИ – 6 бр.,  

Омбудсман на Р. България – 3 бр., други  – 40 бр. За същия период на 2019 г. са 114 бр.  

За посочения период няма подадено искане за опрощаване на дължими държавни 

вземания.  

От 2018 година в Интернет пространството възникнаха частни онлайн независими 

платформи за предаване на подадени сигнали от гражданите – civi.bg, grajdanite.bg  и 

helpbook.info. Тези платформи бяха активно рекламирани в публичното пространство от 

техните създатели и гражданите много активно подават сигнали, свързани с 

благоустрояването и екологията на града чрез мобилно приложение. Всеки сигнал се 

регистрира, изпраща се код за достъп през интернет и се отговаря в срок. Община град 

Добрич има подобно онлайн приложение в официалната си уеб страница www.dobrich.bg - 

„Система за нередности“, в която гражданите чрез интерактивна карта също могат да 

маркират и подадат сигнал за проблем в града. 

http://www.dobrich.bg/
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За посочения период се вижда, че сигналите, подавани чрез Интернет  платформите 

https://civi.bg, https://grajdanite.bg  и https://helpbook.info, значително са намалели – 20 бр., 

като за същия период през 2019 са 83 бр. 

 

Регистрирани преписки според начина на подаване 

 

В регистъра на ПП “Архимед” се вписват всички жалби, сигнали и предложения, 

независимо от начина им на подаване. В това отношение броят на същите се разпределя 

по следния начин: 

 подадени лично в приемната - 329 бр. 

- писмени - 300 бр. 

- устни – 29 бр. 

 подадени по електронен път – 210 бр. 

 подадени по пощата – 37 бр. 

 подадени по телефон – 29 бр. 

 

 

След присъединяване на Община град Добрич в Системата за електронен обмен на 

съобщения (СЕОС), създадена от държавната администрация значително са намалели 

жалбите, изпратени от институциите на хартиен носител, тъй като те се препращат чрез 

СЕОС. 

 

  Таблица 2. Подадени онлайн преписки: 

 

Подадени заявления през интернет 

страницата на Общината 

І -VІ 2020 г. Сравнение 

І -VІ 2019 г. 

Общо 414 397 

В т.ч.   

Жалби, сигнали, предложения 210 238 

Записване за приемен ден 50 31 

Заявления по ЗДОИ 12 17 

Сигнали чрез външни онлайн 

платформи 

23 83 

Електронни услуги в т.ч.:   

- Електронни услуги без 

електронен подпис 

119 28 

- Електронни услуги с електронен 

подпис, предоставяни чрез 

Системата за сигурно 

електронно връчване (ССЕВ) и 

Административната 

информационна система на 

Община град Добрич 

 

 

42 

 

 

2  

 

 

9 (стартира от 

2019) 

 

0 

- СЕОС/ЕОД 1043 429 

 

Има увеличение на онлайн записването за приемен ден на ръководството на Община град 

Добрич – 50 броя за 2020 г. при 31 броя за 2019 г.  

 

https://civi.bg/
https://grajdanite.bg/
https://helpbook.info/
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Електронните ни услуги без електронен подпис през 2020 са използвани много 

повече от предходния период, като са съответно 119 броя и едва 28 броя за първото 

шестмесечие на 2019 г.  

 

Таблица 3. Брой и вид регистрирани предложения и сигнали по направления за I-во 

шестмесечие на 2020 г. спрямо I-во шестмесечие на 2019 г.: 

 

Вид дейност І-VІ-2020 % към общ 

бр. жалби за 

2020 г. 

І-VІ-2019 

1. Благоустрояване, екология и 

комунални дейности – в т.ч.: 

423 70% 681 

1.1. Състояние на уличните настилки и 

тротоари, канализационни шахти 

251 42% 426 

1.2 Повреди в уличното осветление 26 4% 30 

1.3 Замърсяване (микросметища, 

контейнери ТБО, отпадни води, течове) 

48 8% 55 

1.4 Косене на зелени площи 32 5% 61 

1.5 Теч от съседи, проблеми, касаещи 

прилагането на Закона за управление на 

етажната собственост 

21 3% 12 

1.6 Окастряне на дървета и храсти върху 

общинска собственост 

23 4% 65 

1.7 Жалби срещу собственици на кучета 

и проблеми създадени от улични  кучета 

22 4% 32 

2. Устройство на територията – в т.ч. 58 10% 62 

2.1. Сигнали за незаконно строителство 52 8% 57 

2.2. Ремонтни дейности, строителство в 

етажната собственост 

2 1% 1 

2.3. Спор за граници, огради, начин на 

ползване на имот 

4 1% 4 

3. Общинска собственост 4 1% 14 

4. Жилищно настаняване 15 2% 8 

5. Социални дейности и 

здравеопазване 

17 2% 4 

6. Търговска дейност 1 0.5% 7 

7. Транспорт 3 0.5% 4 

8. Образование  4 1% 4 

9. Други 80 13% 53 

Общо 605 100 % 837 
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Диаграма 1: Сигнали по направления 

 

 
 

 

 

Регистрираните преписки  в направление благоустрояване, екология и комунални дейности 

са 423 бр. и представляват 70 % от общия брой сигнали, като за същия период през 2019 г. 

са  681 бр., или 83 %. 

Разделът обхваща голям брой разнородни дейности - състояние на улични 

настилки, искания за благоустрояване на околоблокови пространства, сигнали за повреди 

в уличното осветление, проблеми с улични и домашни кучета, замърсявания, окастряне и 

премахване на дървета и др.  

Най-голям брой жалби и сигнали – 251 - са относно състоянието на уличните 

настилки и тротоари.  

На второ място с 48 бр. са жалбите и сигналите за замърсяване на околната среда 

(микросметища, контейнери ТБО, отпадни води, течове). 

Като трета основна група са подадените сигнали за неокосени зелени площи и 

обезпаразитяването им - 32 броя. 

Предложенията и сигналите в ресора на зам.-кмет по устройство на територията 

заемат 80% от всички постъпили на работно място №4.  

При разговори с гражданите относно възстановителните дейности при 

благоустройствените проблеми, голяма част от тях споделят и недоволстват, че общинска 

администрация не извършва нужния контрол, ремонтите се правят некачествено, и 

проблемите не се решават навреме, а се задълбочават.  

 

* * * 

За периода 01 януари – 30 юни 2020 г. са проведени 29 приемни дни на Кмета и 

членовете на кметския екип и главния архитект, посетени от 139 граждани, като за същия 

период на 2019 г. приемните дни са съответно 95, а приетите граждани – 419.  
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Драстичната разлика в цифрите по-горе е поради наложените противоепидемични мерки 

срещу COVID-19 и издадените заповеди на Кмета за преустановяване на приемните дни 

на Кметския екип и Гл. архитект след 14.03.2020 г.  

 

Таблица 4. Брой проведени приемни дни и брой приети граждани за периода 01.01.2020 г. 

– 30.06.2020 г. 

Кметски екип Проведени 

приемни 

дни /бр./ 

2020 

Приети 

граждани 

/бр./ 

2020 

Проведени 

приемни 

дни /бр./ 

2019 

Приети 

граждани 

/бр./ 

2019 

Йордан Йорданов - Кмет 5 43 6 55 

Д-р Емилия Баева – Зам.-кмет 

„Хуманитарни дейности“ 

6 16 20 75 

Росица Йорданова – Зам.-кмет 

„Икономическо развитие и 

европейски фондове“ 

2 2 5 6 

Елка Димова – Зам.-кмет 

„Финанси и общинска 

собственост“ (ИЗОБЩО НЕ Е 

БИЛА ТУК) 

0 0 21 100 

Инж. Пенчо Керванов – Зам.-

кмет „Устройство на 

територията“ 

7 35 16 54 

Калина Георгиева – Секретар на 

Община град Добрич 

0 0 2 2 

Мая Димитрова – Председател 

на ОбС 

0 0 1 1 

Общо кметски екип 20 96 71 295 

Арх. Боряна Станчева - Главен 

архитект 

9 43 24 124 

Общо 29 139 95 419 

 

 
Таблица 5. Най-често отправени питания и искане за съдействие от граждани в приемните дни на 

Кметски екип през I-то шестмесечие  на 2020 г. спрямо  I-то шестмесечие на 2019 г. 

 

 

Вид въпрос I-во шестмесечие  

на 2020 г. 

I-во шестмесечие  на 

2019 г. 

Съдействие за работа 11 10 

Съдействие за настаняване в 

общинско жилище 

10 48 

Благоустройствени проблеми 30 56 

Проблеми при кандидатстване в ДГ и 

ДЯ 

4 31 
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За поредна година най-голям дял заемат благоустройствените проблеми, особено 

вследствие на изпълнението на проекта за воден цикъл, следвани от проблеми на 

граждани, търсещи работа и на нуждаещи се от общинско жилище.  

 

* * * 

Регистрираните заявления по Закона за достъп до обществена информация за 

отчетния период са бр. 15 – при 31 за същия период на миналата година. По електронна 

поща/онлайн са постъпили 12 заявления. По всички заявления е предоставена исканата 

информация в законно установения срок.  

 

Таблица 6. Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2020 г. в 

сравнение с 2019 г. 

Постъпили заявления за достъп до обществена 

информация 

м. І - VІ 

2020 година 

м. І - VІ 

2019 година 

От граждани 8 17 

От журналисти 4 3 

От фирми 1 1 

От неправителствени организации 2 9 

От чужденци 0 1 

ОБЩО 15 31 

    

Вид на заявлението   

Писмени заявления 3 13 

Устни заявления 0 1 

Заявления по електронен път 12 17 

ОБЩО 15 31 

    

Вид на информацията   

Официална информация 6 15 

Служебна информация 9 16 

ОБЩО 15 31 

 

 

 

Изготвил: 

Милена Тодорова, ст. експерт отдел ЦУИ 

 

Съгласувал: 

Севдалина Иванова, началник отдел ЦУИ  

   


