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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 7А, АЛ. 5 ОТ УСТРОЙСКТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗА 2014 г. 

С изменение в Устройствения правилник на областните администрации (ДВ, бр.35/2011г., в сила от 03.05.2011г.) на областния 

управител се вмени задължение да създаде със своя заповед комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации 

и омбудсмана, 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. Председател на комисията е заместник областен управител, а членове - служители от областната 

администрация. Комисията е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при работата с постъпилите в Областна 

администрация – Търговище предложения и сигнали на гражданите, организациите и омбудсмана на Република България. 

При осъществяване на дейността си Комисията се ръководи от основните принципи на законност, истинност, равенство, 

самостоятелност и безпристрастност, независимост и прозрачност. 
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Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, 

като: 

1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали; 

2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните 

административни структури и/или организации допълнителна информация; 

3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал; 

4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия; 

5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала. 

 

Комисията разглежда предложенията и сигналите, подадени до Областна администрация – Търговище и за чието разглеждане и 

решаване в нормативен акт не е предвиден друг ред, а именно: 

 Предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана свързани с дейността на териториалните звена на 

изпълнителната власт и на другите административни структури на територията на област Търговище, както и с дейността на органи и 

организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта, в това число и сигнали и предложения свързани с дейността 

на Областната администрация. 

Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на  териториалните звена на изпълнителната 

власт и на другите административни структури на територията на област Търговище за решаване на други въпроси в рамките на 

компетентността на тези органи. 

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за 

други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните 

администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. 

 Комисията не образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, 

извършени преди повече от две години, както и не разглежда по същество и не се образува производство по предложения или сигнали, 

които са адресирани до друг компетентен орган, с копие до областния управител, като същите се приемат за предложения или сигнали с 

уведомителен характер. 
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 Комисията не се разглежда сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение 

на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. 

Всички получени в областна администрация-Област Търговище предложенията и сигналите се препращат на компетентните 

органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях, а тези които са в компетенциите на Областния управител се 

разглеждат от него. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.Областният управител има право да 

изисква информация за производствата, образувани предложения и сигнали, подадени до него. 

В тази връзка със заповед №106/03.05.2011г. на областния управител на област Търговище се създаде Комисия за работа с 

предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на 

министерствата и другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на 

органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Търговище.  

През 2014 г. със Заповед № 355/06.10.2014 г. на Областния управител на Област Търговище беше актуализиран състава на 

комисията и всички издадени предходни заповеди свързани с дейността на комисията създадена по чл. 7а от Устройствения 

правилник на областните администрации бяха отменени. Със Заповед № 465/09.12.2014 г. на Областния управител на Област 

Търговище беше актуализиран състава на комисията и заповед № 355/06.10.2014 г. на Областния управител на Област Търговище 

свързанас дейността на комисията създадена по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации беше отменена. 

 

За периода 01.01.2014г. - 31.12.2014 г. комисията е провела 13 заседания, като е разгледала 58 сигнала, постъпили в 

Областна администрация - Търговище, както следва: 

№ 
Входящ 

№/дата на 
сигнала 

Подател 
 

Адрес на подателя 

Относно 

Протокол 
№/дата от 

заседание на 
комисията 

Предприети действия Изпълнено ли 
е решението  

1. 
Сигнал с вх. 

№ 94-
3/07.01.2014 

Димитър Василев Курдов 

Гр. Търговище, ул. 
Христо Ботев № 24А 

Договор за 
приватизация на 

„Стария дъб” ЕООД 
гр. Търговище от 

12.08.1998 

Решение № 3 от 
Протокол № 
1/09.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати сигнала до 
Окръжна прокуратура Търговище 
и до Агенцията за приватизация и 
следпреватизационен контрол в 
рамките на тяхната компетентност 
с копие до г-н Курдов 
 
 
Комисията единодушно взе 

Да 
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Решение № 2 от 
Протокол № 
4/10.04.2014 
 
 
 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
8/05.08.2014 
 
 
 
 
 

 

решение да изпрати копие от 
отговора на Агенцията за 
приватизация и 
следприватизационен контрол до 
г-н Курдов. Както и да изчакаме 
отговора от Окръжна прокуратура 
Търговище. 
 

Комисията единодушно взе 
решение да информира г-н 
Курдов за издаденото 
постановление за отказ да се 
започне досъдебно производство 
от Районна прокуратура – гр. 
Търговище. Преписката се 
приключва. 

 
 
 
 

 

2. 

Заявление с 
вх. № 94.00-

3/7/ от 
21.01.2014 г 

към 
Заявление с 
вх. № 15.00-

37/13.11.2013 

Николай Йорданов Стойнов 

Гр. София, кв. Овча 
Купел-2, бл. 28/3 

 

Разпореждане от 
страна но областния 

управител за 
спиране за 

беззаконията 
извършвани от кмета 
на Община Антоново 

Решение № 5 от 
Протокол № 
2/03.02.2014 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
3/17.03.2014 

 

Комисията единодушно взе 
решение да препрати заявлението 
до кмета на община Антоново, 
след което да информира 
Областния управител по 
поставените в заявлението 
проблеми. 

 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати заверено 
копие от отговора на кмета на 
община Антоново  до г-н Стойнов. 
Преписката да се счита за 
приключила. 

 

Да 

3. 
Молба с 
94.00-3 от 
11.02.2014 

Стефан Тотев Дамянов 

Гр. Търговище, ул. 
Бенконвски № 16, ет 

1,ап. 2 
Извършване на 

проверка за 
законосъобразността 

на действията на 
община Търговище 

Решение № 3 от 
Протокол № 
3/17.03.2014 

 
 

 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да информира г-н 
Дамянов , че на основание чл. 
124, ал. 1 от АПК Сигнали, 
подадени повторно по въпрос, 
който е разглеждан и по случая 
няма нови обстоятелства, не се 
разглеждат. Преписката да се 
счита за приключила. 

 
 

Да 

4. Молба с Стефан Тотев Дамянов Гр. Търговище, ул. Извършване на Решение № 3 от Комисията единодушно взе Да 
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94.00-3 /2/от 
26.03.2014 

Бенконвски № 16, ет 
1,ап. 2 

проверка за 
законосъобразността 

на действията на 
община Търговище 

Протокол № 
4/10.04.2014 

 

решение да информира г-н 
Дамянов, че няма друга 
институция освен съда, която да е 
компетентна за разрешаване на 
проблема посочен в неговата 
молба, след като има влязло в 
сила съдебно решение. 
Преписката да се счита за 
приключила. 

 

5. 
Молба с вх. № 

94.00-
5/21.03.2014 

Зюлбие Хасанова Мустафова 

С. Кестеняво, ул. 
Преслав № 7, общ. 

Омуртаг 

Указване на 
съдействие за 
премахмане на 
съоръжение за 

интернет 

Решение № 4 от 
Протокол № 
4/10.04.2014 

 
 
 
 

Решение № 3 от 
Протокол № 
5/21.05.2014 

 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати писмо до 
Управителя на фирма „ 
ЕЛЕКТРОНИКА НС” ООД, с което да 
поиска  да ни предостави всички 
необходими документи свързани с 
монтираното съоръжение 
 
Комисията единодушно взе 
решение да изпрати до г-жа 
Мустафова, постъпилите в 
администрацията документи 
свързани с монтираното 
съоръжение за интернет от 
Управителя на фирмата 
„ЕЛЕКТРОНИКА НС” ООД.  
 

Да 

6. 
Молба с вх. № 

94.00-
6/01.04.2014 

Денчо Станев Пеев и 
Стоянка Петрова Пеева 

Гр. Търговище, ул. 
Радецки № 37, вх. Б, 

ап. 5 

Такса измерване в 
Кадастъра 

Решение № 5 от 
Протокол № 
4/10.04.2014 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
5/21.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати молбата до 
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР гр. 
Търговище по компетентност. 

 
Комисията единодушно взе 
решение да изпрати заверено 
копие от отговора на Службата по 
геодезия, картография и кадастър 
– Търговище към Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър 
Антоново до сем. Пееви. 
Преписката да се счита за 
приключила. 

 
 
 
 
 

Да 

7. 
Молба с вх. № 

94-
190/01.04.201

Димитър Иванов Митев 
Гр. Търговище, ул. Сп. 

Грамадов № 36 
Разходване на вода 
и таксуване по общ 

водомер 

Решение № 6 от 
Протокол № 
4/10.04.2014 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати молбата до 
Управителя на ВиК Търговище по 

Да 
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4  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Решение № 2 от 
Протокол № 
5/21.05.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

компетентност. 
 
 
 
 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение, преписката да се счита 
за приключила предвид, че 
постъпилият отговор в 
администрацията от страна на 
инж. Гяуров, относно механизма 
за отчитане и заплащане на 
реалното и разпределеното 
количество питейна вода е 
изчерпателен и същият е получен 
от г-н Митев.  
 
 
 
 
 
 

8. 
 

Жалба с вх. 
№ 94.00-

8/14.04.2014 
Йонко Илиев Йонков 

Живущите с. 
Макариополско, 

община Търговище Нежеланието на 
кмета на с. 

Макариополско да 
измести 

кравефермите и 
овцефермите от 

устоите и в 
регулацията на 

населеното място 

Решение № 4 от 
Протокол № 
5/21.05.2014 

 
 
 
 
 

Решение № 5 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 

 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата за 
разглеждане по компетентност до 
Кмета на община Търговище, с 
копие до жалбоподателя, с искане 
за проверка и становище по 
изложеното. 

 
Комисията единодушно взе 
решение да препрати отговора 
получен от Кмета на община 
Търговище на жалбоподателя. 
Преписката се приключва. 

 

Да 
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9. 

Молба с вх. № 
94-

266/30.04.201
4 

Хасан Руфадов Хасанов 

Гр. Опака, ул. 
Крайбрежна № 20 

Извеждане на 
дъждовни води на 

улицата 

Решение № 5 от 
Протокол № 
5/21.05.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Решение № 3 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата за 
разглеждане по компетентност до 
Кмета на община Опака, с копие 
до жалбоподателя, с искане за 
проверка и становище по 
изложеното. 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да отговори на г-н 
Хасанов, че съгласно чл. 87, ал. 
2 от ЗУТ при липса на 
канализация или когато поради 
наклон на терена канализацията 
не е в състояние да отвежда 
повърхностните води, 
собствениците са длъжни да 
осигуряват свободното протичане 
на тези води през поземлените 
имоти до съответните улични 
съоръжения (канализационни 
шахти, канавки и други). 
Преписка се приключва. 

 

Да 

10. 

Жалба – 
Искане с вх. 

№ 62.00-
3/09.05.2014 

Елена Павлова Стоилова 

Гр. Търговище, ул. 
Паисий № 3, вх. Б, ет. 

5, ап. 5 

Незабавно 
извършване на 

пролетните 
профилактични 

прегледи на 
пчелните семейства  

Решение № 6 от 
Протокол № 
5/21.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата за 
разглеждане по компетентност до 
Директора на Областна дирекция 
по безопасност на храните – 
Търговище, с копие до 
жалбоподателя, с искане за 
проверка и становище по 
изложеното. 
 
Комисията единодушно взе 
решение, преписката да се счита 
за приключила предвид на това, 
че от постъпилият отговор в 
администрацията е видно, че 
жалбоподателката е информирана 
от Директора на ОДБХ и 
поставените в жалбата проблеми 
са разрешени. 
 
 
 
 

Да 
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11. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-

9/08.05.2014 
Евтим Христов Пашов 

Гр. Омуртаг, ул. 
Вардар № 10 

Против Дамян Сашев 
за незаконно 

изграден втори вход 
и незаконно 
изградена 
пристройка 

Решение № 7 от 
Протокол № 
5/21.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата за 
разглеждане по компетентност до 
Регионален отдел „Национален 
строителен контрол” Търговище 
при РДНСК–СИР и до Кмета на 
община Омуртаг, с копие до 
жалбоподателя, с искане за 
проверка и становище по 
изложеното в рамките на тяхната 
компетентност. 
 
Комисията единодушно взе 
решение  да отговори на г-н 
Пашов, че Областният управител 
ще продължава да следи 
процедурата по чл. 224а от ЗУТ 
предприета от Кмета на Община 
Омуртаг и при настъпване на 
каквато и да е промяна г-н Пашов 
ще бъде информиран. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 

12. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-

10/13.05.2014 
Радка Георгиева Вучкова 

Областен координатор 
на ДНЕС – Търговище 

Незаконна сеч на 
многовековни 

дървета 

Решение № 8 от 
Протокол № 
5/21.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 11 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата за 
разглеждане по компетентност до 
ОД „Земеделие” – Търговище и до 
Регионална дирекция по горите – 
Шумен към ИАГ, с копие до 
жалбоподателя, с искане за 
проверка и становище по 
изложеното в рамките на тяхната 
компетентност.  
Комисията единодушно взе 
решение да изпрати нополнително 
писмо до ОД „Земеделие” – 
Търговище и до Регионална 
дирекция по горите – Шумен към 

Да 
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Решение № 1 от 
Протокол № 
7/11.07.2014 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 

ИАГ с искане за проверка в най-
кратък срок и становище по 
изложеното в жалбата.   
 
Комисията единодушно взе 
решение, да изчакаме отговора от 
РД по горите гр. Шумен. 
 
Комисията единодушно взе 
решение да информира г-жа 
Вучкова за резултатите от 
проверката на РД по горите – гр. 
Шумен. Преписката се приключва. 
 

13. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-

11/14.05.2014 
Стефка Николова Цветкова 

Гр. Търговище, кв. 
Запад, бл. 39 вх. Б ,ет. 

5 , ап. 28 

Проблем със спира 
на тока във вила на 

Драката 

Решение № 9 от 
Протокол № 
5/21.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата на г-
жа Цветкова, заедно с писмо до 
Енерго-Про Продажби АД, 
съдържащо запитвания дали 
твърденията посочени в жалбата 
са верни, влизали ли са 
представители на 
електроразпределителната мрежа 
в имота на г-жа Цветкова, с цел 
спиране на консумацията на 
електроенергия от 
жалбоподателката и на какво 
основание е извършено такова 
влизане от страна на техните 
представители, с копие до 
жалбоподателката.  
 
 
Комисията единодушно взе 
решение, преписката да се счита 
за приключила предвид на това, 
че от постъпилият отговор в 
администрацията е видно, че 
жалбоподателката е информирана 
от страна на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи 
АД.  
 
 
 
 
 

Да 

14.  
Сигнал с вх. 

№ 94.00-
14/31.05.2014 

Добрин Иванов 

с. Иванча, общ. 
Попово, ул. 

Г.Бенковски № 7 

Нанесени вреди на 
насаждения и 

унищожаване на 
селскостопанска 

Решение № 6 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати писмо до 
кмета на Община Попово и да се 
изиска отговор, какви действия е 

Да 
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продукция  
 
 
 
Решение № 5 от 
Протокол № 
8/05.08.2014 
 
 
 
 
 

предприела общината по 
поставените с сигнала проблеми. 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение да препрати копие от 
отговора на кмета на Община 
Попово до г-н Иванов. Преписката 
се приключва. 
 
 
 
 

15.  

Молба с вх. № 
94-

347/09.06.201
4 

Мустафа Мехмедалиев 
Мустафов 

Кмет на с. Плъстина 

Отводнителна шахта 
намираща се на път 
III клас Омуртаг – 

Менгишево 

Решение № 7 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 
 
 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
7/11.07.2014 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
8/05.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение 
да изпрати молбата за разглеждане 
по компетентност до директора на 
ОПУ Търговище, с копие до 
жалбоподателя, с искане за 
проверка и становище по 
изложеното в рамките на тяхната 
компетентност. 

 
 
Комисията единодушно взе 
решение да изиска информация от 
Директора на ОПУ в какъв срок ще 
бъде изготвено ново проектно 
предложение за изграждането на 
ново съоръжение за поемането на 
придошлите количества вода и в 
какъв срок то ще бъде изпълнено. 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да препрати копие от 
отговора на Директора на ОПУ 
гр. Търговище до г-н Мустафов. 
Преписката се приключва. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Да 

16. 
Сигнал с вх. 

№ 94.00-
16/10.06.2014 

Сийка Рангелова Петрова 

Гр. Търговище, ул. Еп. 
Софроний № 15 

Липса на план на 
новообразуваните 
имоти за местнос 

Драката 

Решение № 8 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 

Комисията единодушно взе решение 
да информира г-жа Петрова, че 
плана на новообразуваните имоти 
няма отношение към поставения 

Да 
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проблем. Съгласно Заповед № З-ПЗ-
160/19.06.2013 г. на кмета на 
община Търговище е г-жа Петрова е 
станала собственик на имот № 
73626.162.403 и по силата на закон 
всички мрежи и съоръжения са за 
сметка на собствениците. При 
възникване на въпроси от нейна 
страна следва да се обърне към 
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Преписката 
се приключва. 

 

17. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-

18/25.06.2014 
Мустафа Османов Исмаилов 

Гр. Търговище, ул. 
Преслав № 11, ет. 4, 

ап. 8 

Незаконно 
преустройство на 

таванско помещение 

Решение № 9 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
7/11.07.2014 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати писмо до 
кмета на Община Търговище и да 
се изиска отговор, какви действия 
е предприела общината по 
изпълнение на Решение № 
42/17.07.2013 г. на 
Административен съд-гр. 
Търговище и предприети ли са 
действия за изпълнение на 
Заповед № З-01-143/27.02.2013 г. 
на кмета на общината. Копие до 
жалбоподателката.  
 
Комисията единодушно взе 
решение да информира 
жалбоподателя, че в момента тече 
съдебна процедура и след 
окончателното решение на  съда 
органа, които трябва да 
предприеме необходимите 
действия за разрешаване на 
проблема посочен в жалбата е 
Община Търговище. Преписката се 
приключва. 
 
 
 
 

Да 

18. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-

19/26.06.2014 
Атанас Димитров Стоичков 

Гр. Търговище, кв. 
Въбел, ул. Тополница 

№ 17 

Нарушаване на 
обществения ред 

Решение № 10 от 
Протокол № 
6/27.06.2014 
 
 
 
 
 
 

Комисията постъпиха две 
предложения, първото 
предложение е за приключване на 
преписката – Кирил Кирилов 
гласува «за», Румен Такоров 
«против», Тодорка Танева 
«против», Йоан Пеев «против», 
Елина Драгиева «против», Антония 
Стефанова «против», Татяна 

Да 
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Решение № 2 от 
Протокол № 
8/05.08.2014 
 

Тодорова «против», второто 
предложение е за препращане на 
жалбата до кмета на Община 
Търговище, с копие до кмета на 
кв. Въбел за разглеждане по 
компетентност с копие до 
жалбоподателя, с искане за 
проверка и становище по 
изложеното, Румен Такоров 
гласува «за», Тодорка Танева 
«за», Йоан Пеев «за», Елина 
Драгиева «за», Антония 
Стефанова «за», Татяна Тодорова 
«за», Кирил Кирилов «въздържал 
се». 
 
Комисията единодушно взе 
решение да приключи преписката. 
Отговорът от кмета на община 
Търговище до Областния 
управител е с копие до 
жалбоподателя. 
 
 
 

19. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-

15/02.06.2014 
Емил Иванов (Мицов) Иванов 

Учител, 
micov.em@gmail.com 

Нередности във 
Второ основно 
училище гр. 
Търговище 

Решение № 4 от 
Протокол № 
7/11.07.2014 
 
 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
8/05.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
9/28.08.2014 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати копие от 
жалбата до Началника на РИО 
Търговище за щателна проверка, 
като в срок от 15 дни той да 
информира Областния управител 
за резултатите от нея. 
 
Комисията единодушно взе 
решение да изиска информация от 
Началника на РИО Търговище дали 
е направена щателна проверка за 
необходимата квалификация и 
педагогическа правоспособност на 
назначените във Второ основно 
училище гр. Търговище  учители 
посочени в жалбата на г-н Иванов. 
 
Комисията единодушно взе 
решение да информира г-н Иванов 
за резултатите от проверката на 
РИО – Търговище. Преписката се 
приключва. 
 
 

Да 
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20. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-

20/02.07.2014 
Нела Трифонова Ангелова 

Гр. Търговище, ул. 
Кюстенджа № 63, ет. 1 

Прекратяване на 
наемно отношение с 
община Търговище 

Решение № 5 от 
Протокол № 
7/11.07.2014 

Комисията единодушно 
взе решение да информира 
жалбоподателката, че съгласно 
изискванията на 
Административнопроцесуалния 
кодекс, следва да подадете 
жалбата си в писмена форма чрез 
кмета на община Търговище в 14-
дневен срок от съобщаването му. 
В 7-дневен срок от получаване на 
жалбата той може да преразгледа 
въпроса и да оттегли сам 
оспорения акт, да го отмени или 
измени. Когато не намери 
основание за пререшаване на 
въпроса, той незабавно трябва да 
изпрати жалбата заедно с цялата 
преписка до Областния управител 
на област Търговище, след което 
същата ще бъде разгледана по 
същество. Преписката се 
приключва. 
 

Да 

21. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-

21/02.07.2014 
Искра Донкова Велчева 

Гр. Търговище, кв. 
Запад, бл. 6, вх. А, ап. 

13 Извършена промяна 
на скица на имот от 
Община Търговище 

Решение № 6 от 
Протокол № 
7/11.07.2014 

Комисията единодушно взе 
решение да приключи преписката. 
Жалбата е с копие до Областния 
управител и е изпратена от 
жалбоподателката до 
прокуратурата. 
 

Да 

22. 
Сигнал с вх. 

№ 94.00-
22/04.07.2014 

Недялка Петкова Петкова 

Гр. Търговище, ул. 
Паисий № 17, вх.Б, ет. 

7, ап. 20 

Прекратяване на 
наемно отношение с 
община Търговище 

Решение № 7 от 
Протокол № 
7/11.07.2014 

Комисията единодушно взе 
решение да приключи преписката, 
тъй като жалбоподателката е 
информирана с писмо наш изх. № 
94.00-21(1) от 09.07.2014 г., че че 
съгласно изискванията на 
Административнопроцесуалния 
кодекс, следва да подадете 
жалбата си в писмена форма чрез 
кмета на община Търговище в 14-
дневен срок от съобщаването му. 
В 7-дневен срок от получаване на 
жалбата той може да преразгледа 
въпроса и да оттегли сам 
оспорения акт, да го отмени или 

Да 
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измени. Когато не намери 
основание за пререшаване на 
въпроса, той незабавно трябва да 
изпрати жалбата заедно с цялата 
преписка до Областния управител 
на област Търговище, след което 
същата ще бъде разгледана по 
същество. Преписката се 
приключва. 
 

23. 

Молба/Жалба 
с вх. № 94-

479/15.07.201
4 

Инициативен комитет с. 
Панайот Хитово, общ. 

Омуртаг 

 

Злоупотреба с 
парични средства и 

имущество на 
земеделската 
кооперация 

Решение № 6 от 
Протокол № 
8/05.08.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да информира 
жалбоподателите, че могат да си 
потърсят правата по съдебен ред и 
че поставените в жалбата 
проблеми не са от 
компетентността на Областния 
управител. Преписката се 
приключва. 
 

Да 

24. 

Докладна 
записка с вх. 
№ 10.00-
293/24.07.201
4 

Кмета на с. Буховци  Поддръжка на пътя 
Мировец-Певец 

Решение № 7 от 
Протокол № 
8/05.08.2014 
 
 
 
 
 
Решение № 16 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати докладната 
записка по компетентност до 
Директора на ОПУ гр. Търговище. 
 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение да изпрати до Кмета на       
с. Буховци, постъпилият отговор 
от Директора на ОПУ гр. 
Търговище, който е постъпил по 
друга преписка в Областна 
администрация - Търговище, но 
касае друг проблем от същото 
естество. Преписката се 
приключва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 
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25. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
23/30.07.2014 

Янка Димитрова Димитрова 

гр. Търговище, ул. Г. 

Бенковски № 14 

 

Против Общински 
съвет Търговище и 
ГЕОГАД ООД гр. 

Разград за издаване 
на невярна скица на 

имот в месноста 
„Драката” 

Решение № 8 от 
Протокол № 
8/05.08.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да информира г-жа 
Димитрова, че реда за 
отстраняване на такава грешка е 
подробно описан в Закона за 
кадастъра и имотния регистър и се 
отстранява по искане и за сметка 
на заинтересованото лице. 
Преписката се приключва. 
 

Да 

26. 

Сигнал с вх. 
№ 94.00-
24/05.08.2014
г. 

Живущите на ул. Спиридон 
Грамадов  

Живка Георгиева, гр. 
Търговище, ул. 
Спиридон Грамадов № 
24 

Почистване на 
платната и 

тротоарите от дебел 
слой пръст 

Решение № 2 от 
Протокол № 
9/28.08.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да приеме преписката за 
сведение и да я приключи, тъй 
като е с копие до Областния 
управител.  
 

Да 

27. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
26/11.08.2014 

Христо Димитров Иванов 
 земеделски 

производител с. 
Кошничари 

Документ за 
собственост 

Решение № 3 от 
Протокол № 
9/28.08.2014 
 
 
 
 
 
 
Решение № 5 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да препрати жалбата до 
Министерство на земеделието и 
храните и до Областна дирекция 
земеделие с копие до г-н Иванов 
за становище по поставените в 
жалбата проблеми. 
 
Комисията единодушно взе 
решение да приеме постъпилият 
отговор от Заместник-министъра 
на земеделието и храните за 
сведение към преписката, 
предвид, че г-н Иванов е 
уведомена видно от писмото. 
Преписката се приключва.  
 

Да 

28. 
Сигнал с вх. 
№ 94.00-
25/11.08.2014 

 Нели Стоянова Неделчева и 
група граждани и 
превозвачи 

 гр. Търговище, кв. 
Въбел , ул. Ст. Заимов 
№ 11 

Против решение № 
4/15.05.2014 от 

заседание на 
Комисията по 
транспорт и 

безопасност на 
движението при 

Община Търговище 

Решение № 4 от 
Протокол № 
9/28.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 

Комисията единодушно взе 
решение да поиска информация от 
кмета на Община Търговище по 
кой одобрен проект е направена 
сигнализацията, маркировката и 
организацията на движение в кв. 
Въбел на път Е 74. с копие до г-жа 
Неделчева. 
 

 
Комисията единодушно взе 
решение да изпрати постъпилия 
отговор от Началник сектор „ПП” 
ОД на МВР до адресата г-жа 

Да 
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Неделчева. Преписката се 
приключва. 
 
 

29. 
Сигнал с вх. 
№ 94.00-
27/12.08.2014 

 Росица Христова 
 гр. Търговище, кв. 

Запад бл.2,вх. Б, ап. 
13 

Плащане на данък 
за парцел извън 

регулация, както се 
оказва и извън 

собствеността на г-
жа Христова 

Решение № 5 от 
Протокол № 
9/28.08.2014 
 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да препрати копие от 
сигнала до кмета на Община 
Антоново с копие до г-жа Христова 
за проверка и становище по 
поставените в сигнала проблеми. 
 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение да приеме постъпилият 
отговор от Кмета на община 
Антоново за сведение към 
преписката, предвид, че г-жа 
Христова е уведомена видно от 
писмото. Преписката се 
приключва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 

30. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
28/15.08.2014 

 живущите на ул. Витоша, гр. 
Търговище   Липса на мръсен 

канал 

Решение № 6 от 
Протокол № 
9/28.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата до 
кмета на Община Търговище с 
копие до г-жа Ферадова за 
становище и информация, кога ще 
бъде изградена канализация на 
ул. Витоша и колко процента са 
улиците в гр. Търговище без 
изградена такава. 
 
Комисията единодушно взе 
решение да приеме постъпилият 
отговор от Кмета на община 

Да 
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10/07.10.2014 
 

Търговище за сведение към 
преписката, предвид, че адресата    
г-жа Ахмедова е уведомена видно 
от писмото. Преписката се 
приключва. 
 
 

31. 

Сигнал с вх. 
№ 10.00-
377/28.08.201
4 

Кметовете на с. 
Макариополско, Буховци, 
Острец, Надарево, Дългач и 
Певец 

  
Предпоставка за 

пътно-транспортни 
произшествия 

Решение № 7 от 
Протокол № 
9/28.08.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да приеме преписката за 
сведение и да я приключи, тъй 
като е с копие до Областния 
управител.  
 

Да 

32. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
30/01.09.2014 

 Митра Иванова Маркова  гр. Търговище, ул. 
Ивайло № 10 

Системно 
наводняване на 
жилището и от 

съседите 

Решение № 6 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да информира 
жалбоподателката, че Областния 
управител на област Търговище не 
е компетентния орган по жалбата. 
Преписката се приключва.  
 

Да 

33. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
31/08.09.2014  

 Осман Мехмедов Бекиров 
 с. Г. Градище, област 

Т-ще, ул. Гео Милев № 
4 

Причинен физически 
тормоз от Ахмед 

Ахмедов 

Решение № 7 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да информира 
жалбоподателя, че Областния 
управител на област Търговище не 
е компетентния орган по жалбата. 
Преписката се приключва. 

Да 

34.  
Сигнал с вх. 
№ 94.00-
32/09.09.2014 

 Ангелинка Николова 
Николова 

 гр. Търговище, ул. 
Георги Бенковски № 5 
А 

Провеждане на сеч и 
унищожаване на 
гората в с. Стара 

речка  

Решение № 8 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 6 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да  
изпрати сигнала до РД по горите – 
гр. Шумен за проверка в рамките 
на тяхната компетентност с копие 
до жалбоподателката.  
 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение, да изпрати постъпилия 
отговор на РД по горите – гр. 
Шумен до жалбоподателката. 
Преписката се приключва. 
 

Да 
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35. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
33/12.09.2014 

 Хасан Феимов Хасанов  с. Голямо Градище, 
общ. Опака 

Ползване на наета 
земя 

Решение № 9 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 5 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати пълната 
преписка, заедно с жалбата на г-н 
Хасанов до Кмета на община 
Опака за становище по 
изложеното в нея с копие до 
жалбоподателя. 
 
 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение, да изпрати постъпилия в 
администрацията отговор от Кмета 
на община Опака до г-н Хасанов и 
да бъде информиран, че 
депозираната друга негова жалба 
с вх. №94.00-33(3) от 12.09.2014 
г., ще бъде изпратена до Кмета на 
община Опака с искане Областния 
управител, да бъде информиран за 
предприетите от негова страна 
действия по реда на чл. 34 от 
Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските 
земи.  
 
 
Комисията единодушно взе 
решение да изпрати на г-н 
Хасанов копие от отговора на 
кмета на община 
Опака.Преписката се приключва. 
 
 
 

Да 

36. 

Молба с вх. № 
94-
638/12.09.201
4 

 
 
 
Станка Стоилова Стойчовска 

  
Помощ за 

осигуряване на 
подслон 

Решение № 1 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати молбата на г-
жа Стойчовска до РДСП гр. 
Търговище с искане за съдействие 
в рамките на тяхната 
компетентност с копие до 
молителката.  
 
Комисията единодушно взе 
решение, преписката да се 
приключи, предвид, че отговора 
на Директора на РДСП – 
Търговище е получен от 
молителката.  

Да 
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37. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
34/15.09.2014 

 Сюлейман Мустафов 
Караалиев 

 С. Захари Стоянова, 
общ. Попово 

Реставрирана 
чешма, дворно място 

Решение № 11 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата на г-
н Караалиев до Кмета на община 
Попово с искане за проверка и 
становище в рамките на неговота 
компетентност с копие до 
жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе 
решение да изпрати постъпилия в 
администрацията отговор от Кмета 
на община Попово до г-н 
Караалиев. Преписката се 
приключва. 
 
 
 

Да 

38. 

Молба с вх. № 
94-
655/16.09.201
4 

 Икбале Мехмед Азиз 
Гр. Търговище, ул. Цар 
Освободител № 36, 
ет.11, ап. 57 

Неправомерно 
ползване на 

Земеделски имоти в 
землището на с. 
Овчарово, общ. 

Търговище 

Решение № 12 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата на г-
н Азис до Областна дирекция 
„Земеделие” гр. Търговище и 
Общинска служба „Земеделие” гр. 
Търговище с искане за проверка и 
становище в рамките на тяхната 
компетентност с копие до 
жалбоподателя. 
  
На основание Заповед № РД-01-
3162/17.10.2014 г. на Началника 
на ОС „ Земеделие” гр. Търговище 
Съгласно и Протокол № 1от 
24.10.2014 на комисията е 
постигнато споразумение между 
страните.  

Да 

39. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
37/18.09.2014 

 Сашо Захариев Господинов 
 гр. Търговище, ул. 

Паисий № 17, вх. В, 
ет. 5, ап. 15 

Нарушение на 
наредбата за реда и 

условията за 
поставяне на 
преместваеми 
съоръжения на 
територията на 

Област Търговище 

Решение № 13 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 
 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата на г-
н Господинов до Кмета на община 
Търговище с искане за становище 
по изложеното в жалбата с копие 
до жалбоподателя.  
 
 
Комисията единодушно взе 
решение, писмо до Кмета на 
община Търговище с копие до г-н 
Господинов, с молба да бъде 
предоставено заверено копие от 

Да 
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Решение № 13 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 
 

Скица с рег. индекс СК-ТСУ-459 от 
09.05.2014 г. и дали същата е 
получена от жалбоподателя.  
 
На днешното свое заседание 
комисията взе решение да изпрати 
повторно писмо до кмета на 
Община Търговище с искане за 
становище по изложеното по горе 
с копие до г-н Георгиев. 
 
 
 

40. 
Сигнал с вх. 
№ 94.00-
39/29.09.2014 

 Сдружение с идеална цел 
„Стара речка”  

 Атанас Атанасов, гр. 
Велико Търново, ул. 
Плиска № 6А  

Състоянието на 
дерета и реката, 
които преминават 

през с. Стара речка 
непоствани от 2007 

г. 

Решение № 14 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 7 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 12 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати сигнала до 
Кмета на община Антоново за 
разглеждане по компетентност и 
да поиска информация какви 
действия, мерки са предприети 
относно изложеното в сигнала и 
какви предписания е получил от 
Басейнова дирекция гр. Плевен.  

 
Комисията единодушно взе 
решение, да се изчака в 10 /десет/ 
дневен срок постъпване на 
информация в администрацията от 
Кмета на община Антоново, във 
връзка с проверка на деретата на 
р. Стара речка при с. Стара речка, 
община Антоново, състояла се на 
14.11.2014 г. от назначена 
междуведомствена комисия. При 
не постъпване на такава, след 
изтичане на срока по-горе да се 
поиска информация от Кмета на 
община Антоново.   
 
На днешното свое заседание 
комисията взе решение да изиска 
информация от кмета на Община 
Антоново за резултатите от 
проверката състояла се на 
14.11.2014 г с копие до г-н 
Атанасов. 
 
 

Да 

41. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
40/30.09.2014 

Силвия Йорданова 
Сапунджиева 

 гр. Попово, ул. Х. 
Димитър № 24, ап. 11 

Незаконно 
преустройство 

Решение № 15 от 
Протокол № 
10/07.10.2014 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата на г-
жа Сапунджиева до Регионален 

Да 
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Решение № 5 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 6 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 
 
 
 

отдел „Национален строителен 
контрол” Търговище при РДНСК – 
СИР с искане за проверка и 
становище в рамките на тяхната 
компетентност с копие до 
жалбоподателката. 
 
Комисията единодушно взе 
решение, предвид, че г-жа 
Сапунджиева е получила отговора 
на Регионален отдел „Национален 
строителен контрол” Търговище 
при РДНСК – СИР, същия съдържа 
констатации от извършената 
проверка и в настоящият случай, 
следва Кмета на община Попово 
да предприеме законосъобразни 
действия по компетентност, при 
постъпване на отговор от страна 
на Кмета, жалбата да бъде 
разгледана на следващо 
заседание.  
 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение да приключи преписката, 
но отговорния служител Кирил 
Кирилов да проследи дали в срок 
до 30.06.2015 г. са предприети и 
изпълнени необходимите дейности 
по заздравяване на сградата въз 
основа на одобрен инвестиционен 
проект. 
 
 
 
 
 
 
 

42.  
Молба с вх. № 
94.00-
42/22.10.2014 

Павел Савов Данов 
 гр. Търговище, кв. 

Запад ,бл. 49, вх.А, 
ап.17 

Напукани заварки, 
отделени от плоча в 

краищата, 
отскубнати планки 

Решение № 8 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 

Комисията единодушно взе 
решение, да изпрати молбата до 
Кмета на община Търговище за 
проверка в рамките на неговата 
компетентност с копие до 
жалбоподателя.  
 
Комисията единодушно взе 
решение, да приключи преписката 

Да 
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13/15.12.2014 
 

предвид на това, че отговора на 
кмета на община Търговище е 
изпратен на г-н Данов. 
 
 

43. 
Сигнал с вх. 
№ 94.00-
43/23.10.2014 

 Живомир Иванов Иванов 
 с. Вардун, общ. 

Търговище, ул. Хр. 
Ботев № 82 

Нарушена стена на 
реката и изясняване 

собствеността на 
участъка  

Решение № 9 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 
 
 
 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да поиска от г-н Иванов в 
3 /три/ дневен срок от 
съобщението за това, скици на 
земеделската земя, която 
стопанисва, с указание, че до 
предоставяне на горепосочените 
документи, преписката остава без 
движение. След надлежно 
окомплектоване на преписката, 
съгласно дадените с настоящото 
писмо указания и депозирането им 
в Областна администрация - 
Търговище, сигнала ще бъде 
разгледан по същество. 
 
Комисията единодушно взе 
решение, да изпрати копие от 
сигнала до Управителя на 
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД клон 
Долен Дунав с искане за 
становище и проверка, с копие до 
г-н Иванов. 

 
Комисията единодушно взе 
решение да изпрати на г-н Иванов 
копие от отговора на Управителя 
на „Напоителни системи”ЕАД клон 
Долен Дунав получен в Областна 
администрация-
Търговище.Преписката се 
приключва. 
 

Да 

44. 
Писмо с вх. № 
94.00-
33/12.09.2014 

 Хасан Феимов Хасанов  с. Голямо Градище, 
общ. Опака 

Ползване на наета 
земя 

Решение № 10 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 5 от 

Комисията единодушно взе 
решение, да изпрати писмото до 
Кмета на община Опака с копие до 
г-н Хасанов с искане, Областния 
управител да бъде информиран за 
предприетите от негова страна 
действия по реда на чл. 34 от 
Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските 
земи. 
 
 

Да 
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Протокол № 
13/15.12.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати на г-н 
Хасанов копие от отговора на 
кмета на община 
Опака.Преписката се приключва. 
 
 
 

45. 
Писмо с вх. № 
94.00-
44/29.10.2014 

 Инициативен комитет   гр. Попово, ул. 
Каломенска 

Незабавно да бъде 
спряно движението 
на тежкотоварна 
техника и камиони 
по ул. Каломенска 

Решение № 11 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 11 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 
 

Комисията единодушно взе 
решение, да изпрати писмото до 
Кмета на община Попово, с искане 
за становище по изложеното и има 
ли варианти за разрешаване на 
проблема с копие до лицето за 
контакт на Инициативният 
комитет. 
 
На днешното свое заседание 
комисията взе решение да изпрати 
повторно писмо до кмета на 
Община Попово с искане за 
становище по изложеното и има ли 
варианти за разрешаване на 
проблема с копие до лицето за 
контакт на Инициативният 
комитет. 
 
 
 

Да 

46. 

Уведомление 
с вх. № 94-
769/30.10.201
4 

 Юбейдет Исмаилов Исмаилов  кмет на с. Камбурово 

Оказване на 
съдействие за 

настаняване на 
лицето Алекси 
Рашев в дом за 
лежащо болни 

 
Решение № 12 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение, да се изпрати молбата за 
оказване на съдействие до 
Директора на РДСП – Търговище с 
копие до Кмета на с. Камбурово.  
 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение да изпрати на кмета на с. 
Камбурово копие от отговора на 
Директора на РДСП 
Търговище.Преписката се 
приключва. 
 

Да 

47. Жалба с вх. 
№ 94.00- Емил Михайлов Ангелов  с. Изворово, общ. 

Антоново, ул. Хр. 
Преразглеждане на 

заповед за 
Решение № 13 от 
Протокол № 

Комисията единодушно взе 
решение, да не се разглежда 

Да 
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45/31.10.2014 Ботев № 3 прекратяване на 
трудови 

правоотношения 

11/17.11.2014 
 

жалбата по същество, предвид, че 
се касае за трудово правен спор. 
 

48. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
46/03.11.2014 

 Снежанка Пенчева Славева  с. Медовина, общ. 
Попово 

Неблагоприятно 
климатично условие 
– наводнение при 

земеделски култури 

Решение № 14 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 7 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение, да се изпрати жалбата 
до Напоителни системи – Попово с 
копие до жалбоподателката, за 
разглеждане по компетентност и 
какви са причините за 
назначаване на повторна проверка 
за щети от неблагоприятно 
климатично условие наводнение 
при земеделски култури по думите 
на г-жа Славева.  
 
Комисията единодушно взе 
решение да разгледа жалбата на 
своето следващо заседание. 
 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение да разгледа жалбата на 
своето следващо заседание. 
 
 
 
 

Да 

49. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
47/03.11.2014 

 Евдокия Йорданова 
Николова 

 гр. Търговище, ул. Цар 
Освободител № 31,  
вх. Б , ап. 2 

Проверка на 
законнота на 
построени и 

достроени стопански 
постройки на ул. 

Радецки № 8,10, 5, 
ул. Ивайло № 3 и ул. 

Витоша № 2 в с. 
Здравец, общ. 

Търговище 

Решение № 15 от 
Протокол № 
11/17.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати жалбата на г-
жа Николова до Кмета на община 
Търговище с искане за проверка и 
становище в рамките на тяхната 
компетентност с копие до 
жалбоподателката. 
 
 
 
 
Комисията единодушно взе 
решение, да приключи преписката 
предвид на това, че отговора на 
кмета на община Търговище е 
изпратен на г-жа Николова. 
 
 
 
 
 

Да 

50. Жалба с вх.  Васил Добрев Василев  с. Лиляк, общ. Проверка и ревизия Решение № 16 от Комисията единодушно взе Да 
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№ 94.00-
48/05.11.2014 

Търговище на получени 
субсидии от Димитър 
Иванов от с. Лиляк. 

Протокол № 
11/17.11.2014 
 

решение, на основание чл. 124 от 
АПК и чл. 16 от Вътрешни правила 
за организацията на работата с 
предложенията и сигналите на 
граждани, организации и 
омбудсмана и за устройството и 
дейността на Комисията за работа 
с предложенията и сигналите на 
граждани, организации и 
омбудсмана, жаблата не се 
разглежда, предвид, че е 
подадени повторно по въпрос, по 
който има решение.  
 

51. 

Молба с вх. № 
94-
807/18.11.201
4 

 Азиз Хасанов Хасанов  с. Коноп, община 
Антоново 

Преразглеждане на 
заповед за 

прекратяване на 
трудови 

правоотношения 

Решение № 1 от 
Протокол № 
12/20.11.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение, да не се разглежда 
жалбата по същество, предвид, че 
се касае за трудово правен спор. 
Преписката се приключва. 
 

Да 

52. 
Възражение с 
вх. № 91.00-
14/18.11.2014 

 от Група граждани живущи 
на ул. Скопие № 19 и бул. 
М. Андрей № 85 

  

Във връзка с 
обявление І ОБ-ТСУ-

19/09.06.2014 и 
изготвяне на 

частично изменение 
на ПУП за кв. 8 и кв. 

9 гр. Търговище в 
последствие 

одобрено с Решение 
№ 14 на Общински 
съвет Търговище 

Решение № 2 от 
Протокол № 
12/20.11.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение, че подаденото 
възражение не е от 
компетентността на Областния 
управител. От което следва да 
информира гражданите, че 
съгласно разпоредбите на чл. 131 
от ЗУТ, ако те попадат в кръга на 
заинтересованите лица, могат да 
обжалват частичното изменения 
подробен устройствен план за кв. 
8 кв. 9 гр. Търговище пред съда. 
Преписката се приключва. 
 

Да 

53. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
51/19.11.2014 

 Стефка Николова Цветкова 

Гр. Търговище, кв. 
Запад, бл. 39 вх. Б ,ет. 

5 , ап. 28 

Проблем със спира 
на тока във вила на 

Драката 

Решение № 3 от 
Протокол № 
12/20.11.2014 
 
 
 
 
Решение № 8 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение, да изпрати копие от 
постъпилата жалба в областна 
администрация-Търговище до 
Районна прокуратура гр. 
Търговище по компетентност. 
Преписката се приключва. 
 
Комисията единодушно взе 
решение да приключи преписката. 
 
 

Да 

54. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
54/04.12.2014 

 от собственици на жилища и 
на магазини на ул. В. 
Левски № 11, гр. Търговище 

  
Изясняване на 

собствеността на 
междублоковото 

Решение № 9 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати копие от 
жалбата до кмета на община 

Да 
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пространство и 
нуждата от ремонт 

на същото 

 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 
 

Търговище с искане за становище 
и проверка, с копие до 
жалбоподателите.  
 
Комисията единодушно взе 
решение, да приключи преписката 
предвид на това, че отговора на 
кмета на община Търговище е 
изпратен на г-н Костадинов. 
 

55. 
Сигнал с вх. 
№ 94.00-
55/05.12.2014 

Иван Георгиев Иванов и 
Паулина Цанкова Герова – 
учители във второ основно 
училище „Н.Й.Вапцаров „ гр. 
Търговище 

  

Неправомерни 
действия и 

закононарушения на 
директора второ 
основно училище 

„Н.Й.Вапцаров „ гр. 
Търговище г-жа Таня 

Петкова 

Решение № 10 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 
 
 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 
 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати копие от 
сигнала до Началника на РИО 
Търговище с искане за становище 
и по обстойна проверка, с копие до 
г-н Иванов. 
 
Комисията единодушно взе 
решение да информира 
жалбоподателите за резултатите 
от проверката РИО гр. 
Търговище.Преписката се 
приключва. 
 
 
 
 
 

Да 

56. 
Заявление с 
вх. № 94.00-
56/05.12.2014 

 Алиосман Табанлиев  с. Черковна, община 
Търговище 

Съмнения за 
фалшифициране 

договор за аренда 

Решение № 11 от 
Протокол № 
13/15.12.2014 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати копие от 
заявлението на г-н Табанлиев до 
Районна прокуратура Търговище 
за проверка, с копие до г-н  
Табанлиев. 
 

Да 

57. 

Жалба с вх. 
№ 04.09-
5/17.12.2014 
свързана с 
отговор на 
кмета на 
Община 
Попово вх. № 
10.00-
542/23.12.201
4 г., 

 от Ганчо Тодоров Ганчев 
изпратена ни от Заместник 
министъра на околната 
среда и водите 

  

Жалба на Ганчо 
Тодоров Ганчев, във 
връзка с искане за 
отсичане на липа в 
близост до жилищна 

сграда на ул. 
Дряновска № 8 гр. 
Попово, община 

Търговище 

Решение № 5 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 
 

Комисията единодушно взе 
решение да изпрати копие от 
заповедта на кмета на Община 
Попово до г-н Ганчев.Преписката 
се приключва. 
 

Да 

58. 
Жалба с вх. 
№ 94.00-
57/29.12.2014 

 Айдън Хабилов  Рамаданов  с. Кралево, община 
Търговище 

Неизплатени 
възнаграждения от 

предприятие Мизия-

Решение № 6 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 

Комисията единодушно взе 
решение да приключи преписката 
и да информира г-н Рамаданов, че 

Да 
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Милк  трудово-правните спорове не са в 
компетенциите  Областния 
управител. 
 

 

За всички проведени заседания на комисията са съставени протоколи и се поддържа архив от Главния секретар в Областна 

администрация – Област  Търговище. 

 

 

Председател:  Стефан Иванов……………………………..     

 

Секретар:       Тодорка Танева ………………………………….                   

 

Членове:     Кирил Кирилов  ……………………………….       

  

  инж.Йоан Пеев ……………..………………………. 

   

  Елина Драгиева ……………………………………. 

  

 Антония Стефанова………………………………. 

 

 Татяна Тодорова ….………………………………..   

 

 27 


