РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Шумен

УТВЪРДИЛ:
СТЕФАН ЖЕЛЕВ
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 2018 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 2018 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 2018 г. съгласно Правилника за организация на работата и дейността на
комисията с предложенията и сигналите към областен управител проведе три редовни
заседания:
Заседание № 1, беше проведено на 22.03.2018 г.: Комисията заседава във
връзка с депозирана в Областна администрация Шумен жалба, с вх. № 94Н–00-13 от
15.03.2018 г. от г-н Назиф Адем от с. Гусла, община Каолиново, област Шумен, ул.
„Бузлуджа“ № 7 срещу Недрет Халил – началник отдел „Инвестиции и устройство на
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територията“ при Община Каолиново за неправомерни действия по служба и с искане
да бъде образувано и проведено дисциплинарно производство.
Комисията се запозна със съдържанието на жалбата и поставените в нея
проблеми и след направено обсъждане констатира следното:
Подадената жалба не попада в компетентността на Областният управител на
област Шумен. Видно от приложените към жалбата материали, тя е изпратена, както
към компетентния орган да вземе отношение и да предприеме съответните мерки за
разрешаване на поставения проблем кмета на община Каолиново, така и до Началника
на РО НСК – Шумен, гр. Шумен при РДНСК Североизточен район – Варна; До ОД на
МВР – гр. Шумен; До Окръжна прокуратура гр. Шумен; До Районна прокуратура гр.
Шумен; До Началника на Районно управление полиция гр. Шумен; До Районна
прокуратура гр. Нови пазар; До Областна дирекция на МВР- Шумен, РО – Нови пазар.
С писмо с вх. № 94Н-00-13/3 от 21.05.2018 г. от Кмета на община Каолиново, Областен
управител е уведомен за предприетите действия и взети решения за законосъобразно
приключване на случая.
Подателят на сигнала е уведомен за взетото решение на Комисията с писмо с
изх. № 94Н-00-13/2 от 23.03.2018 г. на посочения от него адрес. С писмо с изх. № 94Н00-13/4 от 22.05.2018 г. на жалбоподателя е изпратено копие от Решение от 14.05.2018
г. на г-н Нида Ахмедов Кмет на община Каолиново.
Заседание № 2, беше проведено на 30.05.2018 г.: Комисията заседава във
връзка с получени в Областна администрация Шумен:
1. Жалба, с вх. № 94Д-00-12/ 28.05.2018 г. от г-н Джошкун Мустафа, с
постоянен адрес: гр. Шумен, ул. „Самара“ № 5 срещу г-н Осман Осман от с. Гусла,
кмета на с. Гусла – г-н Нихат Мехмед, кмета на Община Каолиново – г-н Нида
Ахмедов, нотариус Абаджиев от гр. Нови пазар, СГКК гр. Шумен, адвокат Тоня
Миленова от гр. Каолиново, относно фалшифициране на документи и неправомерни
действия по служба.
2. Сигнал, с вх. № 94Н – 00-27/29.05.2018 г. от г-н Назиф Адем с постоянен
адрес: с. Гусла, община Каолиново, ул. „Бузлуджа“ № 7 за корупция, оказване на
принуда и злоупотреба със служебно положение от длъжностното лице г-н Неджмедин
Исмаил, на длъжност – главен специалист „Строителен надзор и инвеститорски
контрол“ при Отдел „Инвестиции и устройство на територията“ при Община
Каолиново, област Шумен.
Комисията се запозна със съдържанието на изложението и поставените
проблеми и след направено обсъждане констатира следното:
По постъпилата в Областна администрация Шумен жалба, с вх. № 94Д-00-12/
28.05.2018 г. от г-н Джошкун Мустафа, Областен управител на област Шумен не
разполага с необходимите по закон правомощия за предприемане на съответните
действия по поставените проблеми. Компетентни да разгледат и предприемат мерки за
разрешаването на поставените проблем са съответните органи на Областна дирекция на
МВР – гр. Шумен (ОДМВР – Шумен) и Окръжна прокуратура гр. Шумен.
Копие на получената жалба от г-н Джошкун Мустафа, с вх. № 94Д-00-12/
28.05.2018 г., заедно с всички приложения е изпратена по компетентност на Областна
дирекция на МВР – гр. Шумен (ОДМВР – Шумен) и Окръжна прокуратура гр. Шумен,
с писмо с изх. № 94Д-00-12/1 от 04.06.2018 г. За така взетото решение на Комисията
подателят на жалбата, г-н Джошкун Мустафа е уведомен с писмо с изх. № 94Д-00-12/2
от 05.06.2018 г. на посочения от него адрес.
По постъпилия в Областна администрация сигнал, с вх. № 94Н – 0027/29.05.2018 г. от г-н Назиф Адем, Областен управител на област Шумен не разполага
с необходимите по закон правомощия за предприемане на съответните действия по
поставените проблеми. Компетентна да разгледа и предприеме мерки за разрешаването
на поставения проблем е Районна прокуратура гр. Нови пазар.
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Сигналът от г-н Назиф Адем, с вх. № 94Н – 00-27/29.05.2018 г., заедно с всички
приложения е изпратен по компетентност на Районна прокуратура гр. Нови пазар, с
писмо с изх. № 94Н-00-27/1 от 04.06.2018 г. За така взетото решение на Комисията
подателят на сигнала, г-н Назиф Адем е уведомен с писмо с изх. № 94Н-00-27/2 от
05.06.2018 г. на посочения от него адрес.
Заседание № 3, беше проведено на 09.11.2018 г.: Комисията заседава във
връзка с получено от Омбудсмана на Република България писмо, наш вх. № 02-013/08.11.2018 г., относно препоръка за назначаване на работна група, с оглед извършване
на цялостна проверка за установяване статута на имот 55292.25.1, преразглеждане на
издадените административни актове и изготвяне на предложение за разрешаване на
поставения проблем.
Комисията се запозна със съдържанието на изложението и поставените
проблеми и след направено обсъждане констатира следното:
Областният управител на област Шумен не разполага с необходимите по закон
правомощия за предприемане на съответни действия за разрешаване на поставения
проблем. Предвид това е необходимо да се сформира междуведомствена работна група
с представители на община Нови пазар, Общинска служба „Земеделие“ гр. Нови пазар,
Областна дирекция „Земеделие“ гр. Шумен и СГКК – Шумен.
Областният управител на област Шумен издаде Заповед за сформиране на
междуведомствена работна група с оглед извършване на цялостна проверка за
установяване статута на имот 55292.25.1. Същата преразгледа цялата налична
документация съотносима с разглеждания проблем и изготви мотивирано становище,
отговор до Омбудсмана на Република България и жалбоподателят.
Първото заседание на работната група се проведе на 19.11.2018 г. от 14,00 часа в
заседателна зала № 2 на Областна администрация гр. Шумен. Представителите на всяка
администрация представиха Становища и копия на изисканата им налична
документация съотносима с разглеждания проблем.
За взетите решения на Комисията, г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република
България бе уведомена с писмо, наш изх. №02-01-3/3 от 05.12.2018 г.
В заключение може да се отбележи, че разгледаните от Комисията жалби и
сигнали, постъпили в Областна администрация Шумен през 2018 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 са получили
своевременно отговори и им е указано необходимото административно обслужване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………П………….
/Петко Шаренков/

СЕКРЕТАР:...............П...................
/инж. Мая Христова/
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