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Д О К Л А Д  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА ПРЕЗ 2013 Г. 
 

Дейността на Комисията по предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана, наричана за краткост Комисията, 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. 

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 и на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Комисията е сформирана въз основа на Заповед № РД 04-40 от 13.05.2011 г. 

на Областен управител на Област Велико Търново, като за неин председател е 

определена г-жа Любомира Попова – Заместник областен управител. Съставът на 

Комисията по чл. 7а е актуализиран през 2013 г. със заповед № РД 01-05-7 от 

09.07.2013 г. и за председател е определен г-н Стефан Стефанов – Заместник 

областен управител.  

Въз основа на решение и Заповед № РД 04-31 от 14.03.2013 г. на Областен 

управител са променени Вътрешните правила за работа на Комисията по 

предложенията и сигналите на граждани организации и омбудсмана, като 

съответният ресорен министър или председател на държавна комисия се заменя 

със съответните областни съвети и постоянни областни комисии. Промяна е 

наложена от обстоятелството, че проблемите изведени от подадените до 

Областен управител на област Велико Търново жалби касаят територията на 

областта и същите могат да бъдат решени от съответните областни комисии или 

съвети. 

Въз основа на Доклада за дейността на Комисията по предложенията и 

сигналите на граждани, организации и омбудсмана през 2012 г. и на основание 

№ BG16918Q  
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чл. 3, ал. 7 от Вътрешните правила за работа на Комисията по чл. 7а от 

Устройствения правилник на областните администрация е взето решение да се 

изготви Анализ на разгледаните през 2012 г. жалби в областта на земеделието. 

Същият е включен в дневния ред на проведеното на 31.10.2013 г. заседание на 

Постоянна комисия за съвети по земеделие към Областен съвет за развитие на 

област Велико Търново.  

За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са проведени 11 редовни заседания 

и са разгледани 34 жалби и сигнали, от които 31 броя преписки са приключени. 

Същите са насочени срещу действия на общините, териториалните структури на 

изпълнителната власт, доставчиции на обществени услуги. Всяка жалба и/или 

сигнал са разглеждани по отделно и са вземати съответните решения. 

Десет от разгледаните жалби се отнасят до действията на кметовете на 

общини, свързани с: нанесени щети при изпълнение на т.нар. воден проект на 

Община Велико Търново; липса на нормални условия за провеждане на 

тренировъчен процес на спортен клуб; искане за издаване на заповед за 

изземване на земеделски земи по чл. 34 от  Закона за собствеността и ползване на 

земеделски земи и др.  

В три от подадените жалби са засегнати въпроси, свързани с дейността на 

доставчиците на ВиК-а услуги на територията на област Велико Търново. Като 

основен проблем се посочва липсата на водоснабдяване по селата в областта, 

поради остаряла водопроводна мрежа. 

За разглеждания период на три от проведените заседанията на Комисията 

по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации са поканени 

за участие представители на общини и други държавни ведомства, с цел да 

изложат становищата си по поставените в жалбите проблеми и за да се вземе 

приемливо за всички страни решение. 

За посочения период Комисията е разгледала и жалби с обществено значим 

интерес: жалбата на „Енерго-Про мрежи” АД гр. Горна Оряховица, относно 

нанесени щети на съоръженията на дружеството по изпълнение на водния проект 

от Община Велико Търново; жалбата на г-н Генчо Генчев, Председател на 

„Бадминтон клуб” гр. Горна Оряховица, относно липсата на условия за 

провеждане на нормален тренировъчен процес на представяния от него клуб; 

дейността на Регионалната здравна инспекция Велико Търново. През 2013 г. 

успешно приключи преписката за Ловно-рибарска дружинка „Средни колиби”.  

За проблемите от посочените в жалбите Областен управител Велико 

Търново е изисквал извършване на проверки и/или становища от компетентните 

органи, като за резултатите от същите жалбоподателят е бивал уведомяван 

своевременно. 

Всички решения на Комисията са обявени на Интернет страницата на 

Областен управител на Област Велико Търново, http://www.vt.government.bg/, 

раздел съвети и комисии. 

Въз основа на Доклада за дейността на Комисията по предложенията и 

сигналите на граждани, организации и омбудсмана през 2013 г. и на основание 

чл. 3, ал. 7 от Вътрешните правила на Комисията следва да се изведат основните 

проблеми посочени в жалбите и да се изготвят ежегодни доклади за дейността по 

ресори. Същите следва да се предоставят на вниманието на съответните областни 

съвети и постоянни областни комисии. 
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