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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 2020 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 2020 г., след кадрови промени Комисията извършваше своята дейност в 
следния състав, определен със Заповед № РД-15-89/11.06.2020 г. на Областен 
управител на област Шумен: 
 
 Председател:   Петко Шаренков, Заместник областен управител 
 Секретар:         инж. Мая Христова, главен експерт в Дирекция АКРРДС 
 Членове:           инж. Диана Илиева, директор Дирекция АКРРДС, 
                           Петранка Петрова, директор Дирекция АПОФУС, 
                           Йорданка Кръстева, главен юрисконсулт в Дирекция АПОФУС  
  
 През 2020 г. съгласно Правилника за организация на работата и дейността на 
комисията с предложенията и сигналите към областен управител се проведоха две 
редовни заседания:  

Заседание № 1, беше проведено на 05.01.2020 г.: Комисията заседава във 
връзка с получена Жалба, с вх. № 94Н-00-241/ 23.12.2019 г. от г-н Назиф Адем Адем, с 
постоянен адрес: област Шумен, община Каолиново, с. Гусла, ул. „Бузлуджа“ № 7 за 
съдействие чрез оказване на контрол и издаване на заповед за принудително 



                      
 
премахване на три обекта, за които жалбоподателят г-н Адем заявява, че „са незаконни 
и построени без никакви строителни документи и нетърпими по смисъла на закона“. 

Жалбата подадена от г-н Назиф Адем  до Областен управител на област Шумен, 
се счита за сигнал подаден до орган, който не разполага с необходимите по закон 
правомощия за предприемане на съответните действия по поставения проблем. С оглед 
факта, че сигналът е адресиран и до компетентният в случая орган да вземе отношение 
и предприеме мерки за решаване на проблема, а именно кмета на община Каолиново 
считаме административната преписка за приключена. За така взетото решение, г-н 
Назиф Адем беше уведомен писмено  на посочения от него адрес: област Шумен, 
община Каолиново, с. Гусла, ул. „Бузлуджа“ № 7. 

Заседание № 2, беше проведено на 17.06.2020 г.: Комисията заседава във 
връзка с получена Молба, с вх. № 94Ю-00-17/ 16.06.2020 г. от г-жа Юрке Мехмедова, с 
постоянен адрес: област Шумен, община Върбица, с. Чернооково, ул. „Христо Ботев“ 
№ 3 за неизплащане на заплати и невнасяне на осигуровките и като приемен родител. 

Молбата подадена от г-жа  Юрке Мехмедова, се счита за сигнал подаден до 
орган, който не разполага с необходимите по закон правомощия за предприемане на 
съответните действия по поставения проблем. Предвид това, на основание чл. 112 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), тя е изпратена до компетентните органи 
да вземат отношение и да се предприемат съответните мерки за разрешаване на 
поставения проблем, а именно кмета на община Върбица и до ръководителите на НАП 
– офис Шумен, АСП и РД „СП“ – Шумен. Областен управител на област Шумен 
изиска, в законоустановения срок, да бъде уведомен за предприетите действия и за 
взетите решения за законосъобразното приключване на случая. 

За така взетото решение, г-жа Юрке Мехмедова беше уведомена писмено  на 
посочения от нея адрес: ул. „Хр. Ботев“ № 3, с. Чернооково, община Върбица в 
законоустановения срок. 

В заключение може да се отбележи, че разгледаните от Комисията сигнали, 
постъпили в Областна администрация Шумен през 2020 г. и поставените в тях 
проблеми не е от компетентността на Областния управител на област Шумен. На 
гражданите им е указано необходимото административно обслужване и са получили 
своевременно отговор по отношение поставените проблеми. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: п (съгл. ЗЗЛД)    
                                /Петко Шаренков/ 
                        
 
 
СЕКРЕТАР: п (съгл. ЗЗЛД)         
                     /инж. Мая Христова/ 
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