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СТЕФАН ЖЕЛЕВ 

Областен управител 

 

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д 

 

За дейността на Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на 

министерства и на другите административни структури, които осъществяват 

административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, 

предоставящи обществени услуги на територията на областта през 2019 г. 

 

  

 Настоящият доклад е изготвен във връзка с изискванията на чл. 5, ал. 2 от 

Правилника за организация на работата и дейността на комисията за работа с 

предложенията и сигналите към Областен управител на област Шумен, утвърден със 

Заповед № РД-15-130/03.08.2011 г. 

 Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и 

омбудсмана е създадена на основание чл.7а, ал.1 от Устройствения правилник на 

областните администрации. Комисията осъществява своята дейност в съответствие с 

разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс и Правилника за 

организация на работата и дейността на комисията за работа с предложенията и 

сигналите към Областен управител на област Шумен. В своята работа Комисията се 

ръководи от основните принципи на законност, откритост, достъпност, отговорност, 

обективност и безпристрастност при приемане и разглеждане на постъпилите жалби, 

сигнали и предложения. 

 През 2019 г. Комисията извършваше своята дейност в следния състав, определен 

със Заповед № РД-15-74/14.06.2017 г. на Областен управител на област Шумен: 

 

 Председател:   Петко Шаренков, Заместник областен управител 

 Секретар:         инж. Мая Христова, главен експерт в Дирекция АКРРДС 

 Членове:           инж. Анна Миланова, директор Дирекция АКРРДС, 

                           Петранка Петрова, директор Дирекция АПОФУС, 

                           Йорданка Кръстева, главен юрисконсулт в Дирекция АПОФУС  

  

 През 2019 г. съгласно Правилника за организация на работата и дейността на 

комисията с предложенията и сигналите към областен управител проведе едно редовно 

заседание:  

Заседание № 1, беше проведено на 28.06.2019 г.: Комисията заседава във 

връзка с депозиран в Областна администрация Шумен сигнал, с вх. № 94Л–00-16 от 

25.06.2019 г. от г-н Любомир Пашов от с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен, 

ул. „Н.Вапцаров“ № 20 относно подготовка на търг за продажба на недвижими имоти 

частна общинска собственост, за които оценката е силно занижена. 
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Секретарят на Комисията запозна членовете й със съдържанието на сигнала и 

поставените проблеми в него. След направеното обсъждане, комисията констатира: 

В подаденият сигнал не е конкретизирано, кои точно имоти – частна общинска 

собственост ще бъдат обект на търг за продажба в община Хитрино. 

Съгласно действащата законова уредба не е в правомощията на Областен 

управител да упражнява контрол върху разпореждането с имоти – общинска 

собственост.  

В разпоредбите на Закона за общинската собственост (ЗОС) е посочено, че 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска 

собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет. 

Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение 

на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс. Редът за разпореждане с имоти – общинска собственост се определя с наредба 

на общинския съвет при спазване на разпоредбите на ЗОС и на специалните закони в 

тази област.  

При конкретизация на обектите в последващо писмо от г-н Пашов, Областен 

управител на област Шумен ще препрати сигнала за разглеждане от компетентния 

орган - Районна прокуратура гр. Шумен. 

Подателят на сигнала е уведомен за взетото решение на Комисията с писмо с 

изх. № 94Л-00-16/1 от 03.07.2019 г.  на посочения от него адрес.  

В заключение може да се отбележи, че разгледаният от Комисията сигнал, 

постъпил в Областна администрация Шумен през 2019 г. и поставеният в него проблем 

не е от компетентността на Областния управител на област Шумен. На гражданина му е 

указано необходимото административно обслужване и е получил своевременно отговор 

по поставения проблем. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………П………….    

                                /Петко Шаренков/ 

                        

 

 

СЕКРЕТАР:..............П....................          

                     /инж. Мая Христова/ 

 


