РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Шумен

УТВЪРДИЛ:
СТЕФАН ЖЕЛЕВ (п)
Областен управител
ГОДИШЕН ДОКЛАД
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 2017 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 сигнали и
предложения.
През 2017 г. след кадрови промени, съставът на комисията е изменян със
Заповед № РД-15-32 от 27.02.2017 г. и Заповед № РД-15-74/14.06.2017 г. на Областен
управител на област Шумен в следния състав:
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 2017 г. Комисията, съгласно Правилника за организация на работата и
дейността на комисията за работа с предложенията и сигналите към областен
управител, е провела две редовни заседания:
Заседание № 1, проведено на 24.01.2017 г.: Комисията заседава във връзка с
депозирана в Областна администрация Шумен жалба, с вх. № 94 – 00-27/3 от 23.01.2017
г. от г-н Борис Петков Йотов, от гр. Шумен, ул. „Вичо Папазов“ № 22, вх. 5, ет.3, ап.35
срещу писмо № Ш-4644/04.01.2017 г. от Директора на ОД „Земеделие“ Шумен, който
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твърди, че на него и двамата му братя, наследници на покойния Петко Йотов Митков
б.ж. на с. Борци са възстановени внесените от баща им 63 дка, земеделска земя, а са им
отказали да им възстановят 15,250 дка също внесени, върху които общината построила
училище, детска градина, баня и др., които следвало да ги потърсят от общината от
общински земи. Тези 15,250 дка също са внесени в ТКЗС. За тези твърдения г- н Йотов
е представил писмени доказателства.
Комисията се запозна със съдържанието на сигнала и поставените в него
проблеми и след направено обсъждане констатира следното:
Областният управител на област Шумен е изчерпил своите правомощия, като е
изпратил до компетентния орган молба, с изх. № 94 Б – 00-27 от 06.12.2017 г. до ОД
„Земеделие“ Шумен. В случай, че г-н Йотов счита, че материалният му интерес е
засегнат, може да потърси правата си по общия исков ред.
Подателят на сигнала е уведомен за взетото решение на Комисията на
посочения от него адрес.
Заседание № 2, проведено на 28.02.2017 г.: Комисията заседава във връзка с
получено копие на писмо с вх. № 02-00-1 от 27.02.2017 г. от г-н Кадир Фахредин
Мустафа и г-н Мехмед Ибрям Мехмед от с. Хитрино, изпратено по компетентност до
Администрацията на президента на Република България. С искане за съдействие,
относно трагедията, която сполетя с. Хитрино. Помощ за възстановяването на
магазините и кафе – аперитивите, намиращи се в близост до ЖП линията. Цялото
намиращо се в тях оборудване и всичката стока са били унищожени напълно.
Комисията се запозна със съдържанието на изложението и поставените в него
проблеми и след направено обсъждане констатира следното:
Поставените проблеми в изложението на г-н Кадир Фахредин Мустафа и г-н
Мехмед Ибрям Мехмед от с. Хитрино са извън компетентността и правомощията на
Областният управител на област Шумен. Предвид това копие от изложението е
изпратено своевременно на съответните органи, компетентни да вземат отношение и да
предприемат мерки за разрешаването им. До г-н Нуридин Исмаил - кмета на с.
Хитрино и председателя на Обществения съвет на с. Хитрино, писмо с изх. № 02-001/1 от 01.03.2017 г.
За така взетото решение г-н Кадир Фахредин Мустафа и г-н Мехмед Ибрям
Мехмед от с. Хитрино да бъдат уведомени писмено на посочен от тях адреси.
В заключение може да се отбележи, че разгледаните от Комисията сигнали,
постъпил в Областна администрация Шумен през 2017 г. и поставените в тях проблеми
не са от компетентността на Областния управител на област Шумен и същите са
изпратени своевременно на съответните органи, компетентни да вземат отношение и да
предприемат съответните мерки за разрешаването им и гражданите да получат
необходимото административно обслужване.
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