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ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА ЗА 2012 Г.
Цялостната дейност на Комисията по предложенията и сигналите на
граждани, организации и омбудсмана за 2012 г. е насочена към разглеждане на
постъпили предложения и сигнали, свързани с дейността на териториалните
звена на министерствата и на другите административни структури, които
осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и
организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.
Дейността на Комисията се ръководи от основните принципи на законност,
истинност, равенство, самостоятелност и безпристрастност, независимост и
прозрачност и е в съответствие с Устройствения правилник на областните
администрации.
За периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Комисията е провела 9 редовни
заседания и са разгледани 45 бр. жалби и сигнали на граждани и организации,
всички са приключени в срок.
В зависимост от характера на изложените в сигналите обстоятелства
Областен управител изиска становища от компетентните органи и своевременно
уведоми жалбоподателите за предприетите действия и/или реда за разрешаване
на поставените въпроси. Дадени са указания по прилагането на конкретни
текстове от действащото законодателство, в случаите когато е искано съдействие
от такова естество.
Основно разгледаните сигнали са насочени срещу действията на общините,
Областна Дирекция „Земеделие”, общинските служби по Земеделие, доставчици
на обществени услуги, както и нарушения на трудовото законодателство.
Най-голям брой от сигналите, разгледани от Комисията по чл. 7а от УПОА,
засягат неуредени договорни отношения между собственици и ползватели на
земеделска земя, както и проблеми между самите ползватели на земеделски земи.
Към тази група сигнали могат да се отнесат и сигналите, насочени срещу
решения на Общинските служби по Земеделие.
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Разгледаните 10 сигнали, имащи за предмет действията на кметовете на
общините, засягат следните проблеми: неправомерна сеч на гори, незаконни
строежи, отглеждане на животни в населени места, струпване на отпадъци на
общински имоти, нанесени щети на ВиК и Ел съоръжения при изпълнение на
воден проект на Община Велико Търново и др. Областен управител изиска
извършване на проверки, като за резултатите от същите е уведомен
своевременно. Крайният резултат от проверките е, че там където са установени
нарушения, същите са отстранени своевременно.
В 4 бр. сигнали са засегнати въпроси, свързани с дейността на
доставчиците на обществени услуги на територията на област Велико Търново:
„БТК”, „ВиК” и др. Основните проблеми предмет на сигналите са: липса на
питейна вода, начисляване на прекомерно количество вода, проблеми със
стационарните телефони в с. Мусина, неиздължени суми.
В два от сигналите са визирани неуредени трудовоправни отношения, поточно нарушения на нормите на трудовото законодателство.
В останалите сигнали се изтъкват проблеми от следното естество: отказ от
деактуване на имоти - държавна собственост; влошено състояние на яз.
Йовковци, свързано със съществуващи зони за риболов; незаконни изкопи в
съседен имот; действия на ликвидатори на земеделска кооперация и др.
При необходимост на проведените заседанията на Комисията по чл. 7А от
УПОА участват представители на други държавни ведомства. Цел на участието
им е да изложат становищата си по поставените в сигналите проблеми и да се
постигне приемливо за всички заинтересовани страни решение.
Във връзка с друг поставен проблем се извърши проверка на място в гр.
Павликени от представители на Комисията, като преписката се процедира
съобразно установените факти.
По предложенията и сигнали, които са извън правомощията на Областен
управител, същите са изпратени до компетентните органи за извършване на
проверки и предприемане на съответните действия от тяхна страна с цел
постигане на ефективно административно обслужване на гражданите и
организациите.
Получено е и благодарствено писмо за оказаното съдействие от Комисията
по чл. 7А от УПОА.
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