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ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА ПРЕЗ 2014 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, сформирана въз основа на Заповед № РД
04-40 от 13.05.2011 г. на Областен управител на Област Велико Търново. Към
настоящия момент за председател е определена г-жа Любомира Попова –
Заместник областен управител.
За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. са проведени 6 редовни заседания и
са разгледани 8 жалби и сигнали, от които 4 броя преписки са приключени.
Същите са насочени срещу действия на общините, териториалните структури на
изпълнителната власт. Всяка жалба и/или сигнал са разглеждани по отделно и са
вземати съответните решения.
Областна администрация Велико Търново и Община Велико Търново са
сезирани многократно, относно разполагането на рекламни табла, климатици и
извършени ремонтни дейности на имот, находяща се на адрес: гр. Велико
Търново, пл. Поборнически № 4, УПИ IV-667, кв. 248. Установено е, че
извършените ремонтните дейности на магазина са законни, а за поставените
табели е издадено съответното разрешително от ОП „Реклама“. Същевременно е
изискано становище от Министерството на Културата по въпроса за поставяне на
рекламни табели по фасадата на сградите, индивидуални паметници на
5000 Велико Търново, пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg

културата, каквато е и настоящата. До настоящия момент няма отговор от
Министерството на Културата.
В Областна администрация е получена жалба по отношение на липса на
осигурени места за товарно-разтоварителни дейности в гр. Горна Оряховица,
като същата е насочена и срещу действията на служител от общинска
администрация. От образуваната преписка и изисканите становище е установено,
че е извършена промяна в стоянките за таксиметрови автомобили, но не се
установява дали е разрешен възникналия проблем, както и не е взето отношение
по сигнала срещу служителя на общинската администрация.
На свое заседание Комисията разглежда жалба, относно липсата на яснота
кой урегулиран поземлен имот – УПИ V-780 или УПИ VI-760 от кв. 66 по плана
на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица следва да владее на жалбоподателката . Изискани
са становища от общината от които не става яснота, кой урегулиран поземлен
имот следва да владее жалбоподателката. По образуваната преписка е изискана е
информация от Районна прокуратура Горна Оряховица, която излиза с
постановление за отказ за образуване на досъдебно производство. На
жалбоподателката е отговорено, че Областен управител не разполага със
законови правомощия и компетенции да разреши тези въпроси по
административен ред. Същевременно жалбоподателката разполага и с всички
законови средства да установи и защити правото си на собственост чрез
предприемане на необходимите действия по съдебен ред или нотариално
производство по реда на чл. 587 от ГПК.
По отношение на жалба относно незаконна промяна на канализацията на
жилищен блок в гр. Горна Оряховица, е изискана проверка и становище от
общината. Със своя заповед кмета назначава комисия, която установява, че за
установяване на проблема, следва да се изиска становище от лицензиран ВиК
специалист, с указан начин на ремонт. Мерките за установяване на проблема
могат да се разрешат между съкооператорите по реда на Закона за управление на
етажната собственост и същите не попадат в обхвата на компетенции на
Областен управител.
Разгледаните от Комисия по 7а жалби по отношение на неправомерно
ползване на земеделски земи с лица, с които не се сключени договори за наем е
изискано становище от Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново.
Установено е, че имотите са предоставени на ползване на лица различни от
посочените в двете жалби ползватели. В тази връзка и съгласно разпоредбите на
чл. 34, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
собствениците и ползвателите с правно основание могат да подадат искане до
кмета на общината, в чиято територия се намират земеделските земи, за
изземването им от лицата, които ги ползват без правно основание.
Многобройни са жалбите от гражданин на Община Горна Оряховица,
относно действието и бездействието на длъжностни лица в Община Горна
Оряховица, по отношение на незаконен строеж, навлизащ в притежавания от
жалбоподателя имот. Във връзка с чл. 112 и чл. 119, ал. 1, както и чл. 123, ал. 3 от
АПК сигнала е изпратен до Кмета на Община Горна Оряховица за предприемане
на действия и становище. Към настоящия момент няма отговор от Община Горна
Оряховица.
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За проблемите от посочените в жалбите Областен управител Велико
Търново е изисквал извършване на проверки и 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.
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