
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация – Област Търговище 
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

  СВЕТЛИН БОНЕВ 

   Областен управител на Област Търговище, 

  Дата: 19.01.2016 г.   

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

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

ЗА 2015 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. 

 

Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, като: 
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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. 

 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 
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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 2015 г. със Заповед № 84/11.03.2015 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.  

 

За периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са постъпили в Областна администрация - Търговище 109 сигнала, комисията е провела 20 

заседания, като е разгледала 106 сигнала, както следва: 

 

№ 
Входящ 

№/дата на 
сигнала 

Подател 
 

Адрес на 
подателя 

Относно 

Протокол 
№/дата от 

заседание на 
комисията 

Предприети действия 

Изпъл
нено 
ли е 

решен
ието  

1. 
Молба с вх. № 

94-
8/15.01.2015 

Собствениците на 
апартамент в жск 
„Електрон”, ул. 

Преслав „ № 21, гр. 
Търговище 

 

Издаден акт 
за 

собственост с 
невярно 

съдържание 

Решение № 7 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
информира собствениците, че Областният 
управител е изпълнил своето задължение за 
деактуване и материалния спор, който те имат с 
Община Търговище не е от неговата 
компетентност. Относно срещата, която искат 
да бъдат информирани за приемния ден и час 
на Областния управител. Преписката се 
приключва.  

Да 

2. 
Жалба с вх. № 

94.00-
1/16.01.2015 

Васил Добрев 

С. Лиляк, 
община 

Търговище Неизпълнение 
на 

предписания 
наложени от 
компетентни 
институции  

Решение № 9 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 

Комисията единодушно взе 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, жалбата не се 
разглежда, предвид, че е подадена повторно по 
въпрос, по който има решение. Приключваме 

Да 
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преписката. 

3. 
Жалба с вх. № 

10.00-
16/16.01.2015 

Нуртен Абдулова 
Мустафова 

Гр. Търговище, 
ул. Паисий № 

17, вх. Д, ет. 3 , 
ап. 9 

Бездействие 
на съсед 

състоящо се в 
следното: теч 

от общата 
канализацион

на тръба 
продължаващ 

няколко 
години 

Решение № 8 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 

 
 
Решение № 1 от 

Протокол № 
3/25.02.2015 

 

Комисията единодушно взе решение изпрати 
жалбата до кмета на Община Търговище по 
компетентност с копие до жалбоподателката. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-жа 
Мустафова е изпратен отговор от кмета на 
Община Търговище. 

Да 

4. 
Отворено писмо 
с вх. № 94-
13/19.01.2015 

Представители на 
инициативен 

родителски комитет 
от гр. Търговище 

 
Започната 

подписка от 
родителската 
общност на 
детските 

заведения на 
територията 
на община 
Търговище, 

против 
качеството на 

храната 
предлагана от 
новата кухня- 

майка на 
децата 

Решение № 9 от 
Протокол № 
1/21.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от отвореното писмо до Кмета на Община 
Търговище, до Директора на РЗИ Търговище и 
до Директора ОДБХ с искане за становище в 
рамките на тясната компетентност и по 
обстойна проверка, с копие до Представители 
на инициативен родителски комитет от гр. 
Търговище. 
 
Комисията единодушно взе решение, да 
приключи преписката и да препрати копие от 
отговорите на кмета на община Търговище, И.Д. 
Директор ОДБХ гр. Търговище и от Директора 
на РЗИ - Търговище получени в Областна 
администрация-Търговище до Представители на 
инициативен родителски комитет от гр. 
Търговище. 

Да 

5. 
Молба с вх. № 

94-
27/27.01.2015 

Стефан Тотев 
Дамянов 

Гр. Търговище, 
ул. Бенковски № 

16 

Съществени 
нарушения в 
актовете за 
държавна 

собственост, 
свързани с 

трафопост на 
същия адрес 

Решение № 6 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Решение № 7 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 

 
Решение № 2 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от молбата до Директора на РЗИ 
Търговище, Директора на РИОСВ Шумен и 
Директора на Енерго-Про варна ЕООД в 
рамките на тяхната компетентност за проверка 
и становище по изложените проблеми в т.1 от 
молбата на г-н Дамянов, с копие до него. По т. 
2 да се подготви отговор до г-н Дамянов, в 
който да бъде информиран, че издадените 
актове за държавна собственост са 
законосъобразни и отговарят на  действащото 
законодателство към него момент. 
 
Комисията единодушно взе решение да изчака 
отговора Енерго-Про Варна ЕООД. 

 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати отговора от Енерго Про Мрежи АД на 
г-н Дамянов и да приключи преписката. 

Да 

6. Докладна Ибрям Юмеров С. Руец, общ. Ремонт на Решение № 7 от Комисията единодушно взе решение да приеме Да 
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записка с вх. № 
10.00-

44/03.02.2015 

Ахмедов Търговище канал Протокол № 
2/18.02.2015 

 

докладната записка за сведение, тъй като е с 
копие до Областният управител и е изпратена 
от г-н Ахмедов до кмета на община Търговище. 
Преписката се приключва.  

7. 
Молба с вх. № 

94-
46/05.02.2015 

Сюлейман Хасанов 
Юсниев 

С. Драгановец, 
ул. Васил Левски 

№ 21, общ. 
Търговище 

Поставяне на 
тръби 

Решение № 8 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 

 
 

 
Решение № 3 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 
 

Комисията единодушно взе решение препрати 
молбата до кмета на Община Търговище по 
компетентност и становище с копие до г-н 
Юсниев. 
 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г- н Юсниев 
е изпратен отговор от кмета на община 
Търговище  

Да 

8. 
 

Жалба с вх. № 
94.00-

2/05.02.2015 

Антоанета 
Георгиева Стоянова 

Гр. Търговище, 
ул. Радецки № 

23, вх. В, ап. 20, 
ет. 7 

Неспазване 
на закона за 
осиновяване 
на приемно 

дете 

Решение № 9 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 

 
 

Решение № 6 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 

 

Комисията единодушно взе решение препрати 
жалбата до Директора на РДСП Търговище за 
проверка и становище, с копие до г-жа 
Стоянова. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от отговора на Директора на РДСП 
Търговище до г-жа Стоянова. Преписката се 
приключва 

Да 

9. 
Жалба  с вх. № 

94.00-
3/06.02.2015 

Фатме Мехмедова 
Юрукова  

С. Плъстина, ул. 
Девети 

септември № 17, 
общ. Омуртаг Предприеман

е на мерки за 
предотвратяв

ане на 
бедствие 

Решение № 10 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 

 
 
 
 

Решение № 1 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от жалбата до Кмета на Община Омуртаг 
по компетентност с искане за становище и 
информация за предприети конкретни действия 
от страна на Община Омуртаг. С копие до г-жа 
Юрукова. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-жа 
Юрукова е изпратен отговор от кмета на 
Община Омуртаг. 

Да 

10. 
Молба/Жалба с 
вх. № 94.00-
4/06.02.2015 

ЕТ МАРГО-Илия 
Иванов и ЕТ 

Данков-Диян Датков 

Гр. Разград, ж.к. 
Орел, бл. 18, вх. 

В, ап. 54 

Жалба срещу 
Илияна 

Стойнева, 
домакин на 

Община 
Търговище 

Решение № 11 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 

Комисията единодушно взе решение да приеме 
Молба/Жалба за сведение, тъй като е с копие 
до Областният управител и е изпратена до 
кмета на община Търговище. Преписката се 
приключва.  

Да 

11. 

Докладна 
записка с вх. № 

90.04-
1/09.02.2015 

Исмет Кюллю, 
Хриска Тодорова, 
Хасан Пайрола и 

Мехмед Бодев 

Кмет на с. 
Захари 

Стоянова, кмет 
на с. Садина, 

кмет на с. 
Козица, кмет на 

с. Зараево 

Лошо 
състояние на 
път III-2002 

от 
Републиканск

ата пътна 
мрежа 

Попово- 
Захари 

Решение № 12 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 
 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 

Комисията единодушно е взела решение, да се 
изиска информация от Директора на ОПУ 
Търговище за предприети действия от негова 
страна по поставените проблеми. С копие до 
вносителите на докладната записка. 
 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на вносителите 

Да 
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Стояново 4/11.03.2015 на докладната  записка е изпратен отговор от 
от Директора на ОПУ Търговище. 

12. 
Молба с вх. № 

94-
55/09.02.2015 

Добри Атанасов 
Добрев и Румяна 

Атанасова Добрева 

С. Здравец, общ. 
Търговище 

Прокопаване 
и почистване 
на водните 

канали 

Решение № 13 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 

Комисията единодушно взе решение препрати 
молбата до кмета на Община Търговище по 
компетентност с копие до г-н Добрев и г-жа 
Добрева. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-жа 
Добрева и г-н Добрев е изпратен отговор от 
кмета на община Търговище. 

Да 

13. 
Писмо с вх. № 

94.00-
5/12.12.2015 

Жители на с. Висок, 
община Омуртаг 

 Незаконно 
построена 
сграда на 
общинско 

място 

Решение № 14 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката на основание чл. 111, ал. 
4 от АПК (Не се образува производство по 
анонимни предложения или сигнали, както и по 
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени 
преди повече от две години). 

Да 

14.  
Заявление с вх. 

№ 94-
79/12.02.2015 

Снежанка Георгиева 
Славчева 

Гр. Търговище, 
ул. Хан Кубрат 

№ 7 

Обстоятелств
ена проверка 
и наблюдение 

в/у 
биологичните 
семейства в 
максималния 

срок на 
наблюдение  
и отлагане 
датата на 

преинтеграци
я 

Решение № 16 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 
 
 
Решение № 5 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 
 

Комисията единодушно взе решение препрати 
жалбата до Директора на РДСП Търговище за 
проверка и становище, с копие до г-жа 
Славчева. 
  
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от отговора на Директора на РДСП 
Търговище до г-жа Славчева. Преписката се 
приключва. 

Да 

15.  
Жалба с вх. № 

94.00-
6/16.02.2015 

Цветан Василев 
Милев 

Гр. Търговище, 
ул. Братя 

Миладинови № 
15, ет. , ап.2 

Свързване на 
канализация 
на ДЖБ, ул. 

Братя 
Миладинови 

№ 15 с 
новата 

канализация 

Решение № 17 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 

Комисията единодушно взе решение препрати 
жалбата до кмета на Община Търговище за 
становище по изложения в жалбата проблем с 
копие до г-н Милев. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на 
жалбоподателя е изпратен отговор от кмета на 
община Търговище. 

Да 

16. 
Жалба с вх. № 

94.00-
7/16.02.2015 

Десислава 
Стефанова 

Стоянова, Валентин 
Стоянов Ненков 

Гр. Търговище, 
ул. Цар Симеон 
№ 4, ет. 4, ап. 

16 

Разпореждане 
на проверка  
и становище 
по случая. 

Решение № 18 от 
Протокол № 
2/18.02.2015 

Комисията единодушно взе решение препрати 
жалбата до Агенция „Социално подпомагане гр. 
София за проверка и становище, с копие до г-
жа Стоянова и г-н Ненков. 
 

Да 

17. 
Жалба с вх. № 

94.00-
8/16.02.2015 

Нуртен Абдулова 
Мустафова 

Гр. Търговище, 
ул. Паисий № 

17, вх. Д, ет. 3 , 
ап. 9 

Повторно 
оплакване от 
бездействие 

на съсед 

Решение № 3 от 
Протокол № 
3/25.02.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. На г-жа Мустафова вече 
и е изпратен отговор. 
 

Да 
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състоящо се в 
следното: теч 

от общата 
канализацион

на тръба 
продължаващ 

няколко 
години 

18. 
Молба с вх. № 

94-
55/09.02.2015 

Добри Атанасов 
Добрев и Румяна 

Атанасова Добрева 

С. Здравец, общ. 
Търговище Повторна 

молба за 
прокопаване 
и почистване 
на водните 

канали 

Решение № 4 от 
Протокол № 
3/25.02.2015 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 

Комисията единодушно е взе да изчака 
отговора от кмета на община Търговище. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-жа 
Добрева и г-н Добрев е изпратен отговор от 
кмета на община Търговище. 

Да 

19. 
Заявление с вх. 

№ 94-
90/17.02.2015 

Валентин Георгиев 
Славов 

Гр. Търговище, 
ул. Еп. 

Софроний № 15, 
ап. 9 Нарушение на 

чл. 8 от 
Наредбата за 
откриване на 
игрални зали 

Решение № 5 от 
Протокол № 
3/25.02.2015 
 
 
 
Решение № 9 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от заявлението  до кмета на Община 
Търговище по компетентност с копие до 
заявителите за проверка и становище. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-н Славов е 
изпратен отговор от кмета на Община 
Търговище. 

Да 

20. 
Жалба с вх. № 

94.00-
9/17.02.2015 

Хюсеин Хасанов 
Хюсеинов 

С. Веренци, общ. 
Омуртаг, 

Стопански двор 
Незаконосъоб

разни 
действия и 
актове на 

администраци
ята на 

община 
Омуртаг по 

повод 
предоставяне 
за ползване 
на общински 

мери и 
пасища за 

2015 г. 

Решение № 6 от 
Протокол № 
3/25.02.2015 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 
 
Решение № 15 от 
Протокол № 
7/24.04.201 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от жалбата до кмета на Община Омуртаг 
по компетентност за проверка и становище с 
копие до жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да изчака 
резултатите от проверката назначена със 
Заповед на областният управител и на 
следващото свое заседание да излезе с 
решение. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
становищата на кмета община Омуртаг до 
жалбоподателите. По проблемите поставени в 
техните жалби са информирани компетентните 
институции – РП Омуртаг и Министерство на 
земеделието и храните. 

Да 

21. 
Писмо с вх. № 

94.00-
10/17.02.2015 

Николай Добрев и 
Румяна Тодорова 

Гр. Търговище, 
ул. Скопие № 

17, вх. Д , ап. 14 

Подписка от 
собственици 
на лозя в с. 
Певец, които 

община 
Търговище 

иска да обяви 
на търг. 

Решение № 7 от 
Протокол № 
3/25.02.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от писмото  до кмета на Община 
Търговище по компетентност с копие до 
заявителите за проверка и становище. 
 

Да 
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22. 

Писмо с вх. № 
94.00-

10/1/04.03.201
5 

Николай Добрев и 
Румяна Тодорова 

Гр. Търговище, 
ул. Скопие № 

17, вх. Д , ап. 14 

 

Решение № 8 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 
 
 
 
 
 
 
Решение № 8 от 
Протокол № 
5/18.03.2015 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
разгледа писмото на следващото свое 
заседание. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
препрати писмото по компетентност до кмета на 
община Търговище, относно горепосоченото 
писмо за предстоящия търг за продажба на 
земеделска земя в масив VII, парцел 43 по КВС 
за землището на село Певец. Тази земя се 
работи от гражданите от 1977 г.  
С молба ако могат да се удовлетворят 
исканията им по законосъобразния ред, имайки 
в предвид и приложения протокол от 1992 г. на 
Поземлена комисия Търговище 
 
Комисията единодушно взе решение приключи 
преписката, след като изпрати копие на 
отговора от кмета на Община Търговище, както 
и да информира г-н Добрев и г-жа Тодорова, че 
в момента тече процедура  в Община 
Търговище и в техен интерес е да я следят. 

Да 

23. 

Молба с вх. № 
94-

138/09.03.2015 
г. 

Петко Савов Петков 

стрелецът от 

Лясковец  

 

 

Информация 
за адреси  

всички медии 
на 

територията 
на област 
Търговище 

Решение № 9 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 
 
 
 
Решение № 7 от 
Протокол № 
5/18.03.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
разгледа писмото на следващото свое 
заседание 
 
 
Комисията единодушно взе решение да 
информира Петко Петков, че компетентен да му 
даде тази е информация е Министерството на 
културата. Приключваме преписката. 

Да 

24. 

Молба с вх. № 
94-
139/09.03.2015 
г. 

Лиляна Стоянова 
Миланова 

с. Здравец , 

общ. Търговище 

 

Бедствено 
положение 

след 
проливните 

дъждове 

Решение № 10 от 
Протокол № 
4/11.03.2015 
 
 
 
Решение № 8 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие на молбата до кмета на община 
Търговище по компетентност с копие до г-жа 
Миланова 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-жа 
Миланова е изпратен отговор от кмета на 
Община Търговище 

Да  

25. 
Жалба с вх. № 
94.00-
14/12.03.2015 

Мюзейен Мехмедова 
Бекирова 

с. Красноселци, 
ул. Чавдар 
Войвода № 2, 
община Омуртаг 

Отказ от 
кмета на 
община 

Омуртаг за 
ползване на 

мери и 
пасища в с. 
Красноселци 

Решение № 1 от 
Протокол № 
5/18.03.2015 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да 
предложи на Областният управител на област 
Търговище да издаде заповед за проверка. Тя 
да бъде извършена от представители на 
Областна администрация - Търговище 
съвместно с представители на ОД „Земеделие” и 
общинска служба Омуртаг по поставените в 
жалбата проблеми.  

Да 
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Решение № 4 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 
 
 
Решение № 15 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
13/15.07.2015 
 

 
Комисията единодушно взе решение да изчака 
резултатите от проверката назначена със 
Заповед на областният управител и на 
следващото свое заседание да излезе с 
решение. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
становищата на кмета община Омуртаг до 
жалбоподателите. По проблемите поставени в 
техните жалби са информирани компетентните 
институции – РП Омуртаг и Министерство на 
земеделието и храните. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приложи към преписката за сведение, 
постъпилото в администрацията от Районна 
прокуратура – гр. Омуртаг Постановление от 
09.07.2015 г. за отказ да се образува 
наказателно производство. Преписката се счита 
за приключена. 

26. 
Заявление с вх. 
№ 94-
156/13.03.2014 

ППР Снежанка 
Георгиева Славчева 

Гр. Търговище, 
ул. Хан Кубрат 
№ 7 

Три деца в 
риск-

реинтегриран
и от ОЗД 

Търговищена 
16.02.2015 за 

с. Камен, 
община 

Стражица. 
Намиращи се 
в момента с 

Момино, общ. 
Търговище 

изоставени от 
биологичните 
си родители 

Решение № 2от 
Протокол № 
5/18.03.2015 
 
 
Решение № 7 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изчака 
отговора от Директора на РДСП Търговище. 
 
 
Комисията единодушно взе решение да 
информира г-жа Славчева, че е извършена 
проверка от компетентния орган РДСП 
Търговище  и към момента на проверката е 
установено, че няма констатирани рискове за 
децата. Приключваме преписката. 

Да 

27. 
Жалба с вх. № 
94.00-
15/16.03.2015 

От живущите на ул. 
Арда, гр. Търговище   

Проблеми с 
уличната 

канализация 

Решение № 3 от 
Протокол № 
5/18.03.2015 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изиска 
информация за резултатите от проверката по 
поставените в жалбата проблеми от кмета на 
община Търговище, с копие до 
жалбоподателите. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на живущите на 
ул. Арда, гр. Търговище е изпратен отговор от 
кмета на Община Търговище. 

Да 

28. Жалба с вх. № 
94.00-

 Емине Мехмедова 
Исмаилова 

 с. Плъстина, 
община 

Неправомерн
о раздаване 

Решение № 4 от 
Протокол № 

Комисията единодушно взе решение да 
предложи на Областният управител на област 

Да 
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16/16.03.2015 Омуртаг, ул. 
Искър № 21 

на общински 
мери и 

пасища на 
територията 
на Община 

Омуртаг 

5/18.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 15 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
 

Търговище да издаде заповед за проверка. Тя 
да бъде извършена от представители на 
Областна администрация - Търговище 
съвместно с представители на ОД „Земеделие” и 
общинска служба Омуртаг по поставените в 
жалбата проблеми.  
 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
становищата на кмета община Омуртаг до 
жалбоподателите. По проблемите поставени в 
техните жалби са информирани компетентните 
институции – РП Омуртаг и Министерство на 
земеделието и храните. 

29. 
Жалба с вх. № 
94.00-
17/17.03.2015 

 Нури Ефраим Марем  с. Крепча, общ. 
Опака 

Заповед № РД 
09-

109/11.03.20
15 на кмета 
на община 

Опака 

Решение № 5 от 
Протокол № 
5/18.03.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката и да отговори г-н Марем, 
че неговите интереси са от частно–правен 
характер. Институцията, към която може да се 
обърне към съответния Районен съд. 
 

Да 

30. 
Жалба с вх. № 
94.00-
18/17.03.2015 

 Ерхан Йозджанов 
Ахмедов 

 гр. Търговище, 
ул. Вит № 3, вх. 
Б, ет. 3, ап. 17 

Разрешаване 
на проблем 
свързан с 

пасищата в с. 
Пайдушко 

Решение № 6 от 
Протокол № 
5/18.03.2015 
 
 
 
 
Решение № 6 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 
 
 
Решение № 15 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
предложи на Областният управител на област 
Търговище да издаде заповед за проверка. Тя 
да бъде извършена от представители на 
Областна администрация - Търговище 
съвместно с представители на ОД „Земеделие” и 
общинска служба Омуртаг по поставените в 
жалбата проблеми.  
 
Комисията единодушно взе решение да изчака 
резултатите от проверката назначена със 
Заповед на областният управител и на 
следващото свое заседание да излезе с 
решение. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
отговора на кмета община Търговище до 
жалбоподателя и да приключи преписката 

Да 

31. 
Жалба с вх. № 
94.00-
19/18.03.2015 

Сезгин Сеидов 
Алиев 

 С. Красноселци, 
общ. Омуртаг 

Неправомерн
о раздадени 
общински 
земи за 

пасища в 
общината 

Решение № 10 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
жалбата за проверка и становище до кмета на 
Община Омуртаг с копие до жалбоподателя. 
След подписване на съответните протоколи г-н 
Алиев може да се обърне към съответния 
Районен съд. 
 

Да 
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Решение № 1 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 
 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като изпрати копие 
на отговора от заместник кмета на Община 
Омуртаг до началник отдел „Приема” към 
Министерски съвет и до жалбоподателя. 

32. 
Жалба с вх. № 
94.00-
20/23.03.2015 

 Иван Кръстев 
Иванов 

 гр. София, ж.к. 
Стрелбище, бл. 
20, вх. Б, ет. 1 , 
ап. 61 

Отказ за 
предотврътяв

ане на 
нарушения 

при отдаване 
под наем на 
земеделски 

земи в 
землището на 
с. Марчино и 

незачитане на 
сигнал за 
създадени 
условия за 
корупция и 

ощетяване на 
бюджета от 
кмета на гр. 

Попово 

Решение № 11 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 
 
 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
жалбата до ДФ „Земеделие” за проверка дали 
посочената фирма ползва субсидии с копие до 
жалбоподателя. Както и да информира г-н 
Иванов, че неговите интереси са от частно–
правен характер. Институцията, към която може 
да се обърне към съответния Районен съд. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
препрати отговора  от директора на ОД на ДФЗ 
Търговище на жалбоподателя и да приключи 
преписката. 
 

Да 

33. 
Жалба с вх. № 
94.00-
22/27.03.2015 

 Панайот Миланов 
Стоянов 

 с. Презвитер 
Козма, общ. 
Омуртаг 

Общински 
мери и 
пасища 

 
Решение № 12 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 
 
Решение № 13 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
жалбата за проверка и становище до кмета на 
Община Омуртаг с копие до жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо до кмета на Община 
Омуртаг с искане в срок от 15 дни за проверка 
и становище, с копие до г-н Стоянов. 
 
Комисията единодушно взе решение приключи 
преписката, след като изпрати копие на 
отговора получен в Областна администрация – 
Търговище от Заместник Кмета на Община 
Омуртаг.  

Да 

34.  
Жалба с вх. № 
94.00-
37/18.09.2014 

 Сашо Захариев 
Господинов 

 гр. Търговище, 
ул. Паисий № 
17, вх. В, ет. 5, 
ап. 15 

Сигнала до 
МВР във 
връзка с 

определен 
терен за 

търговия от 
Община 

Търговище 

Решение № 13 от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
информира г-н Господинов, че може да поиска 
информация от кмета на община Търговище по 
ЗДОИ. Приключваме преписката. 
 

Да 
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35. 
Жалба с вх. № 
94.00-
24/31.03.2015 

Радка Веселинова 
Борисова 

 гр. Търговище, 
ул. Радецки № 
6а 

Зов за помощ 

Решение № 14от 
Протокол № 
6/01.04.2015 
 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
жалбата по компетентност до кмета на Община 
Търговище и да изиска информация за 
наличието на отклонения от общата 
водопроводна мрежа, с копие до 
жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-жа 
Борисова е изпратен отговор от кмета на 
Община Търговище. 

Да 

36. 
Молба с вх. № 
94-
224/02.04.2015 

Шукри Ереджебов 
Мехмедов 

 с. Дралфа, общ. 
Търговище 

Документ за 
осигурителен 

стаж 

Решение № 5 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати молбата по компетентност до 
директора на ТП на НОИ - гр. Търговище с 
копие до г-н Мехмедов. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-н 
Мехмедов му е изпратен отговор от н-к отдел 
„ООА” към ТП НОИ Търговище 
 

Да 

37. 
Жалба с вх.№ 
94.00-
26/07.04.2015 

 Лютви Мехмедов 
Ахмедов 

 с. Божурка, общ. 
Търговище 

Против 
смесен 

магазин за 
търговия с 

хранителни и 
нехранителни 

стоки и 
помещение в 
читалищната 

сграда 

Решение № 6 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 
 
 
 
 
 
Решение № 5 от 
Протокол № 
12/30.06.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати жалбата по компетентност до 
директора ОДБХ с копие до г-н Ахмедов. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие на отговора получен в Областна 
администрация – Търговище от Директора на 
ОДБХ до жалбоподателя. Комисията 
единодушно взе решение да препрати копие от 
жалбата за проверка  и становище до кмета на 
Община Търговище с копие до жалбоподателя. 
 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-н Ахмедов 
е изпратен отговора от кмета на Община 
Търговище. 

Да 

38. 
Жалба с вх. № 
94.00-
25/06.04.2015 

 Любомир 
Серафимов 
Костадинов 

с. Камбурово, 
общ. Омуртаг, ул. 
Ангел Кънчев № 4 

Незаконосъоб
разни 

действия на 
Община 
Омуртаг 

Решение № 7 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
писмо до кмета на Община Омуртаг, с което да 
изиска информация на какво основание е 
прекратен договора на жалбоподателя. С копие 
до г-н Костадинов. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като изпрати копие 

Да 
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Решение № 3 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 

на отговора от кмета на Община Омуртаг до 
жалбоподателя. Към настоящият момент има 
заведено гражданско дело и Областния 
управител не е страна по делото. 

39. 
Молба с вх. № 
94-
250/14.04.2015 

 Ганка Маринова 
Стоева 

 гр. Търговище, 
ул. Преслав № 
12, ет. 4, ап. 7 

Случаят 
Ганка-Анифе 
от есента на 

2011г. и 
последиците 

от този 
случай 

Решение № 8 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 

Комисията единодушно взе решение приеме 
молбата на г-жа Стоева за сведение, тъй като е 
с копие до областният управител и е 
адресирана до Министъра на МТСП . 
Преписката се приключва.  

Да 

40. 

Жалба с вх. № 
94.00-
27/16.04.2015 
г.  

 Борис Стоянов 
Иванов 

 с. Славяново, 
общ. Попово, 
ул. Г. Димитров 
№ 37 

Повишаване 
нивото на 

подпочвени 
води и 

системно 
наводняване  

Решение № 9 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
 
 
Решение № 10 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 
 
 
 
Решение № 7 от 
Протокол № 
10/19.06.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
писмо до кмета на Община Попово, с което да 
изиска информация за предприетите действия 
от Община Попово по поставените в жалбата 
проблеми. С копие до г-н Иванов. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо до кмета на Община 
Попово с искане да бъде предоставена 
информация за предприетите действия по 
поставените в жалбата проблеми. С копие до 
жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение приключи 
преписката, след като изпрати копие на 
отговора получен в Областна администрация – 
Търговище от кмета на Община Попово.  
 

Да 

41. 
Молба с вх. № 
94-
264/17.04.2015 

Али Еминов 
Пашалиев 

 с. Дългач, общ. 
Търговище, ул. 
Лозарска № 2 

Неправомерн
о ползване на 
земеделски 

имоти с 
възстановено 

право на 
собственост в 
землището на 

с. Дългач, 
общ. 

Търговище(чл
. 34 от 
ЗСПЗЗ) 

Решение № 10 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
Решение № 6 от 
Протокол № 
10/19.06.2015 
 
Решение № 7 от 
Протокол № 
12/30.06.2015 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
молбата за проверка до Директора на ОДЗ и до 
началника на ОС Земеделие с копие до г-н 
Пашалиев.   
 
Комисията единодушно взе решение да  
разгледа молбата на г-н Пашалиев на 
следващото свое заседание. 
 
 
Комисията единодушно взе решение, да се 
приложи към преписката за сведение 
постъпилият протокол от Общинска служба по 
земеделие – Търговище. Преписката се счита за 
приключена.  

Да 

42.  
Молба с вх. № 
94-
267/20.04.2015 

Ивелин Иванов 
Иванов 

 гр. Търговище, 
ул. Капитан 
Данаджиев № 
20, вх. А , ап. 1 

Обезопасяван
е и живота и 
здравето на 
гражданите 

от гр. 
Търговище 

Решение № 11 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
молбата до кмета на Община Търговище за 
проверка и становище по поставените в нея 
проблеми. С копие до г-н Иванов 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 

Да 
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Решение № 9 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
10/19.06.2015 
 

напомнително писмо до кмета на Община 
Търговище с искане да бъде предоставена 
информация за предприетите действия по 
поставените в молбата проблеми. С копие до г-
н Иванов. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-н Иванов 
му е изпратен отговор от Кмета на община 
Търговище. 
 

43. 
Жалба с вх. № 
94.00-
28/2.04.2015 

 От името на 40 
безработни с . 
Голямо Градище , 
община Опака 

  

Пускане на 
автобус до 
населеното 

място 

Решение № 12 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
 
 
Решение № 5 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
жалбата за проверка и становище до кмета на 
Община Опака, както и да изиска информация 
за това какви действия би предприела 
общината за решаване на проблема. С копие до 
жалбоподателите. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като изпрати копие 
на отговора от кмета на Община Опака до 
жалбоподателите. 
 

Да 

44. 
Жалба с вх. № 
94.00-
29/21.04.2015 

 Галина Генева 
Маджарова 

 с. Алваново, 
общ. Търговище, 
ул. Кольо яуров 
№ 5 

Незаконно 
изораване и 
засяване на 

парцел 

Решение № 13 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
молбата за проверка до Директора на ОДЗ и до 
началника на ОС Земеделие с копие до г –жа 
Маджарова. 
 

Да 

45. 
Сигнал с вх. № 
94.00-
30/22.04.2015 

 Галина Атанасова 
Иванова 

 общински 
съветник от ПП 
ГЕРБ в 
Общински съвет 
град Омуртаг 

Незаконно 
строителство 
в центъра на 
гр. Омуртаг, 
ул. 28 януари 
№ 1 

Решение № 14 от 
Протокол № 
7/24.04.2015 
 
 
 
 
Решение № 8 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 
 
 
 
 
 
Решение № 5 от 
Протокол № 
10/19.06.2015 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
сигнала за становище до кмета на Община 
Омуртаг, както и да изиска информация за това 
дали изграждането на третия етаж на ул. 28-ми 
януари № 1 е законосъобразно. С копие до г-жа 
Иванова. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо с искане да бъде 
предоставена информация за предприетите 
законосъобразни действия в указания 
десетдневен срок в писмо до кмета на Община 
Омуртаг от ВИД Началник на РО НСК 
Търговище. С копие до г-жа Иванова. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като информира г-
жа Иванова, че има съставен констативен акт 
№ 4/15.06.2015 г., от което следва 
предприемане на последващи действия от 
кмета на община Омуртаг по реда та ЗУТ, след 
изтичане срока на обжалване. 

Да 
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Решение № 11 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 

 
 
Комисията единодушно взе решение да изиска 
информация от ВИД Началник „НСК“ Търговище 
за предприетите действия от страна на кмета на 
Община Омуртаг в указаните срокове. 
 
 
Комисията единодушно взе решение да 
препрати полученият отговор в областна 
администрация-Търговище от ВИД Началник РО 
НСК Търговище до г-жа Иванова. 

46. 
Жалба с вх. № 
94.00-
31/27.04.2015 

 Александър 
Миланов 
Александров 

 гр. Търговище, 
ул. Елена № 6, 
вх. А, ап. 8 

Проблем с 
водно 

стопанство 
гр. Търговище 

Решение № 6 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
10/19.06.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати копие от жалбата по компетентност и 
становище до Началника на Напоителни 
системи гр. Търговище с копие до г-н 
Александров. 
 
Комисията единодушно взе решение приключи 
преписката, след като изпрати копие на 
отговора получен в Областна администрация – 
Търговище от Управителя на „Напоителни 
системи” ЕАД клон Долен Дунав.  

Да 

47. 
Сигнал с вх. № 
94.00-
32/28.04.2015 

 група общински 
съветници от ПП 
ГЕРБ Опака – 
Борислав Борисов-
Председател, Феим 
Апти, Цветан Радев, 
Амил Кьосе, Мехмед 
Мурадов 

 

Неправомерн
о ползване на 

общински 
земи-пасища 

и мери 

Решение № 7 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 
 
 
 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
13/15.07.2015 
 
 
 
 
Решение № 10 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от сигнала  до началника на Общинска 
служба Земеделие Попово за проверка и 
становище с копие до лицата подали сигнала. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие на отговора получен в Областна 
администрация – Търговище от Началника на 
ОСЗ гр. Попово до жалбоподателя. Комисията 
единодушно взе решение да препрати копие от 
сигнала за проверка  и становище до Директора 
на ОДЗ с копие до жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
констативния протокол от 17.06.2015 г. от 
извършена проверка на място на комисия 
назначена със заповед на Директора на ОД 
„Земеделие” – Търговище до Кмета на община 
Опака и сигнала за разглеждане по 
компетентност в частта касаеща общината, с 
копие до жалбоподателите. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката след като се изпрати 
постъпилия в администрацията отговор от 
Кмета на община Опака. 

Да 
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48. 
Жалба с вх. № 
94.00-
33/30.04.2015 

 Милчо Стойков 
Милачков 

 гр. Антоново, кв. 
Еревиш, ул. 
Стоян Стоилов 
№ 11 

 

Решение № 8 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати  копие от жалбата по компетентност и 
становище до кмета на Община Антоново с 
копие до жалбоподателя. 
 
 
Комисията единодушно взе решение приключи 
преписката, след като изпрати копие на 
отговора получен в Областна администрация – 
Търговище от кмета на Община Антоново.  

Да 

49. 
Подписка с вх. 
94-
321/07.05.2015 

 граждани на гр. 
Попово живущи на 
ул. Петко Маринов 

  

Подобряване 
инфраструкту

рата на 
улицата 

Решение № 9 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
10/19.06.2015 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от подписката до Кмета на Община 
Попово и до Началника на РПУ Попово, в 
рамките на тяхната компетентност за проверка 
и становище. С копие до лицата входирали 
преписката. 
 
Комисията единодушно взе решение приключи 
преписката, след като изпрати копие на 
отговора получен в Областна администрация – 
Търговище от кмета на Община Попово.  
 

Да 

50. 
Писмо с вх. № 
94-
323/08.05.2015 

 Руси Стефанов 
Русев  

 с. Паламарца, 
общ. Попово 

С молба 
Наложената 

глоба да бъде 
съобразена с 
извършеното 
нарушение 

Решение № 10 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
отговори на г-н Русев, че посочените в неговото 
писмо искания не са от компетентността на 
Областният управител на Област Търговище. 
Преписката се приключва. 
 

Да 

51. 
Възражение с 
вх. № 94.00-
2/4//11.05.2015 

 Десислава 
Стефанова 
Стоянова, Валентин 
сТоянов Ненков, 
Снежанка 
Георгиева 
Славчева, Ваня 
Георгиева 
Славчева, Ганка 
Маринова Спасова 
и Антоанета 
Георгиева Стоянова 

 Приемни 
родители от гр. 
Търговище 

Актуална и 
адекватна 

проверка от 
МТСП 

Решение № 11 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
12/30.06.2015 
 
 

Комисията единодушно взе решение приеме 
възражението за сведение, тъй като е с копие 
до областният управител и е адресирана до 
Министъра на МТСП . Преписката се 
приключва.  
 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приложи постъпилото писмо от г-жа Я.Манолова 
– За Изпълнителен директор на Агенцията за 
социално подпомагане, за сведение към 
образуваната преписка и счита преписката за 
приключена.  

Да 

52. 
Жалба с вх. № 
94.00-
35/18.05.2015 

 Соня Асенова 
Бонева 

 гр. Търговище , 
ул. Мургаш № 
1а 

Нарушаване 
на 

обществения 
ред 

Решение № 12 от 
Протокол № 
8/19.05.2015 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от жалбата за проверка до Директора на 
ОД на МВР Търговище и до кмета на община 
Търговище с копие до  г –жа Бонева. 
 

Да 
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Решение № 1 от 
Протокол № 
12/30.06.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-жа Бонева 
е изпратен отговора от кмета на Община 
Търговище. 

53. 
Жалба с вх. № 
94.00-
36/20.05.2015 

 Петранка Николаева 
Маринова 

Гр. Търговище, 
ул. ПК Яворов № 

17 Подмяна ВиК 
съоръжения и 
заравяне на 

изкоп 

Решение № 5 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
12/30.06.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати копие от жалбата за становище до 
кмета на Община Търговище с копие до 
жалбоподателя. 

 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-жа 
Маринова е изпратен отговора от кмета на 
Община Търговище.  

Да 

54. 
Жалба с вх. № 
94.00-
37/21.05.2015 

 живущите в бл. 26, 
вх. Б кв. Запад 1 гр. 
Търговище 

  
Строеж на 

площадка за 
кучета 

Решение № 6 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
12/30.06.2015 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати копие от жалбата за становище и 
информация по отношение основателност  та на 
подписката до кмета на Община Търговище. 
Комисията единодушно взе решение да 
препрати копие от жалбата за проверка и 
становище до Директора на РЗИ Търговище и 
Директора ОДБХ Търговище с копие до 
жалбоподателите. 
 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като се изпратят 
постъпилите в администрацията отговори от 
Директора на ОДБХ                гр. Търговище, 
Директора на РЗИ – Търговище и Кмета на 
община Търговище.  

Да 

55. 
Жалба с вх. № 
94.00-
38/27.05.2015 

Маргарита Цанева 
Петкова с. Лиляк, 
общ. Търговище и 
Христо Димитров 
Иванов с. 
Кошничари, общ. 
Търговище 

  

Подобряване 
за работа и 

организацият
а за 

получаване 
на 

своевременна 
информация 
от директора 

на ДФ 
Земеделие 

Решение № 7 от 
Протокол № 
9/05.06.2015 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 
10/19.06.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от жалбата до началника на ДФ 
Земеделие Търговище за проверка и становище 
с копие до жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение приключи 
преписката, след като изпрати копие на 
отговора получен в Областна администрация – 
Търговище от Директора на ОД на ДФ 
„Земеделие”. 
 

Да 

56. 
Жалба .Молба с 
вх. № 94.00-
39/08.06.2015 

 Стефка Николова 
Цветкова 

 гр. Търговище, 
кв. Запад бл. 39, 
вх. Б , ет. 5 , ап. 
28 

Проблем с 
озаконяване 

на вила в 
местността 

Драката 

Решение № 8 от 
Протокол № 
10/19.06.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като информира 
жалбоподателката, че поставените в жалбата 
проблеми не са от компетентността на 
Областния управител. 
 

Да 

57. Жалба с вх. № 
94.00-

 Фатме Илязова 
Ъшък 

 гр. Търговище, 
ул. Паисий № 

Извършване 
на място в 

Решение № 9 от 
Протокол № 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от жалбата на г-жа Ъшък  до кмета на 

Да 
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40/09.06.2015 17, вх. Г, ет. 5, 
ап. 14 

землището на 
с. Велика, 
община 
Омуртаг 

10/19.06.2015 
 
 
 
 
Решение № 5 от 
Протокол № 
15/31.07.2015 
 
 
 
 
Решение № 19 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 

Община Омуртаг с искане да бъде извършена 
проверка и да бъде предоставена информация 
на Областният управител на област Търговище 
за предприетите действия по поставените в 
жалбата проблеми. С копие до г-жа Ъшък. 
 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо да кмета на Община 
Омуртаг с искане да бъде предоставена 
информация за предприетите законосъобразни 
действия в срок до 15.08.2015 г. от негова 
страна. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като  информира г-
жа Ъшък, че към настоящият момент в 
администрацията няма постъпил отговор, 
въпреки изпратените две писма до кмета на 
община Омуртаг. При постъпване на отговор тя 
ще бъде своевременно уведомена. 

58. 
Молба с вх. № 
94-
459/16.06.2015 

 Никола Маринов 
Колев 

 гр. Търговище, 
ул. В. 
Петлешков № 46 

Съдействие за 
издаване на 

карти с 
намаление за 
пенсионери 
от Автогара 
Търговище 

Решение № 10 от 
Протокол № 
10/19.06.2015 
 
 
 
 
Решение № 7 от 
Протокол № 
12/30.06.2015 

Комисията единодушно взе решение  да 
разгледа молбата на г-н Колев на следващото 
свое заседание  
 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
молбата до Кмета на община Лозница, с искане 
за съдействие, да се компенсира г-н Колев от 
превозвача, с копие до молителя. 

Да 

59. 
Жалба с вх. № 
94.00-
41/22.06.2015 

 Назифе Акифова 
Мехмедова 

С. Българаново, 
общ. Омуртаг 

Предоставяне 
на общински 

мери и 
пасища 

Решение № 6 от 
Протокол № 
12/30.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
15/31.07.2015 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
жалбата за проверка и становище до кмета на 
Община Омуртаг и Началника на Общинска 
служба по земеделие – Омуртаг, а до Директора 
на ОДБХ гр. Търговище с искане за информация 
за брой пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в ИИС на БАБХ на г-жа 
Мехмедова, с копие до жалбоподателката. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, тъй като на г-жа 
Мехмедова е изпратен отговора от кмета на 
Община Омуртаг и от Директора на 
ОД”Земеделие”. 
 

Да 

60. 
Молба с вх. № 
94.00-
42/30.06.2015 

 Дянко Христов 
Пенчев 

Гр. Търговище, 
ул. Ивайло № 10 Запушен 

комин 

Решение № 3 от 
Протокол № 
13/15.07.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
постъпилата молба за разглеждане по 
компетентност до Кмета на община Търговище, 
с копие до жалбоподателя. 

Да 
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Решение № 18 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 
 
 
 
Решение № 6 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

 
Комисията единодушно взе решение да 
разгледа жалбата на следващото свое 
заседание. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите на комисията 
са следните: на 25.08.2014 в областна 
администрация-Търговище са постъпили 
отговори от кмета на община Търговище и от 
ВИД Началник РО НСК Търговище, от които е 
видно, че г-н Пенчев е информиран за 
резултатите от проверката. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, Мотивите на комисията 
са следните: в областна администрация-
Търговище са постъпили отговори от кмета на 
община Търговище и от ВИД Началника на РО 
НСК Търговище, от които е видно, че г-н 
Пенчев е информиран за резултатите от 
проверките. 

61. 
Писмо с вх. № 
94-
508/01.07.2015   

 Калинка Йорданова 
Божилова 

с. Черни бряг, 
област 

Търговище, ул. 
Ал. 

Стамболийски № 
12 

Съдействие за 
закърпване 

на дупките по 
пътя за с. 

Железарци 

Решение № 4 от 
Протокол № 
13/15.07.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
приложи постъпилото писмо от г-жа 
К.Божилова, за сведение към образуваната 
преписка и счита преписката за приключена, 
предвид, че лицето е сезирало компетентната 
институция.  

Да 

62.  
Жалба с вх. № 
94.00-
43/01.07.2015 

 Расим Шабан Топал 

Гр. Омуртаг, ул. 
Родопи № 38 

Съдействие за 
справяне с 
бездомни 

кучета 

Решение № 5 от 
Протокол № 
13/15.07.2015 
 
 
Решение № 17 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
 
 
Решение № 13 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
постъпилата жалба за разглеждане по 
компетентност до Кмета на община Омуртаг, с 
копие до жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо да кмета на Община 
Омуртаг с искане да бъде предоставена 
информация за предприетите законосъобразни 
действия от негова страна. 

 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като  информира г-
н Топал, че към настоящият момент в 
администрацията няма постъпил отговор, 
въпреки изпратените две писма до кмета на 
община Омуртаг. При постъпване на отговор 
жалбоподателят своевременно ще бъде 
уведомен. 

Да 

63. Жалба с вх. №  Неджиб Вейселов с. Гърчиново, Рушене на Решение № 6 от Комисията единодушно взе решение да изпрати Да 
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94.00-
44/02.07.2015 

Юсеинов общ. Опака керпичена 
стена 

Протокол № 
13/15.07.2015 
 
 
Решение № 16 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 

постъпилата жалба за проверка по изложеното 
до Кмета на община Опака, с копие до 
жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката след като се изпрати 
постъпилия в администрацията отговор от кмета 
на община Опака. 

64. 
Писмо с вх. № 
94-
533/09.07.2015 

 жители на с. 
Чеканци, община 
Антоново 

 

Съдействие за 
прекарване 
на питейна 

вода 

Решение № 7 от 
Протокол № 
13/15.07.2015 
 
 
 
 
Решение № 9 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
постъпилата жалба за проверка по изложеното 
в рамките на тяхната компетентност до 
Управителя на ВиК ООД                 гр. 
Търговище и до Кмета на община Антоново, с 
копие до жалбоподателите. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката след като се изпратят 
постъпилите в администрацията отговори от 
Главен инженер Вик ООД Търговище и Кмета на 
община Антоново. 

Да 

65.  
Жалба с вх. № 
94.00-
47/10.07.2015 

 Росица Димова 
Иванова 

Гр. Търговище, 
ул. Кюстенджа 
№ 79, вх. А, ет. 

7 

Съдействие за 
участие в 
програма 
„Личен 

асистент 

Решение № 8 от 
Протокол № 
13/15.07.2015 
 
 
 
 
 
 
Решение № 14 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да поиска 
информация за предприетите действия за 
решаване на проблема изложен в жалбата от 
страна на Дирекция Социално подпомагане – 
Търговище и Кмета на община Търговище. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите на комисията 
са следните: в областна администрация-
Търговище са постъпили отговори от кмета на 
община Търговище и от директора на ДСП 
Търговище, от който е видно, че г-жа Иванова е 
информирана за  резултатите от проверките. 

Да 

66. 
Жалба с вх. № 
94-55/4/ от 
10.07.2015 

Румянка Атанасова 
Добрева и Добри 
Атанасов Добрев 

с. Здравец, 
община 

Търговищка, ул. 
Струма № 9 

Нанесени 
материални 

щети в 
следствие на 
валежи през 
м. юни 2015  

Решение № 9 от 
Протокол № 
13/15.07.2015 

Комисията единодушно взе решение, предвид, 
че има образувана преписка по повод други 
жалби от същото естество на жалбоподателите, 
да се изпрати пълната преписка находяща се в 
администрацията, заедно с новопостъпилата 
жалба до Министър-председателя на Република 
България. Преписката се счита за приключена.  
 

Да 

67. 
Писмо с вх. № 
94.00-
48/13.07.2015 

Васил Добрев 
Василев 

с. Лиляк, общ. 
Търговище, ул. 

Георги Димитров 
№ 56 

Изхвърляне 
на тор и 
боклук в 
местната 

река, 
замърсяване 

Решение № 10 от 
Протокол № 
13/15.07.2015 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
постъпилото писмо за проверка по изложеното 
в рамките на тяхната компетентност до РИОСВ 
Шумен и до Кмета на община Търговище, с 
копие до жалбоподателя. 

 

Да 
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на околната 
среда 

 
 
Решение № 12 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката след като се изпрати 
постъпилия в администрацията отговор от 
Директора на РИОСВ гр. Шумен. 
 

68. 
Сигнал с вх. № 
70.00-
26/16.07.2015 г 

от инж. Младен 
Славчев от екипът 
КОНСУЛТАНТИБГЕС 
 

 Корупция и 
източване на 
еврофондове 

от група 
свързани 

частни фирми 
с възможно 
участие със 

служители на 
министерство 

на 
икономиката 

Решение № 1 от 
Протокол № 
14/21.07.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати сигнала до Управляващия орган към 
министерство на икономиката на Република 
България и до Окръжна прокуратура Търговище 
по компетентност, с копие до г-н Славчев. 

Да 

69. 
Жалба с вх. № 
94-573 
/22.07.2015 

Васил Добрев 
Василев 

с. Лиляк, общ. 
Търговище, ул. 

Георги Димитров 
№ 56 

Проблем с 
водата във 

вилната зона 
на Търговище 

Решение № 2 от 
Протокол № 
15/31.07.2015 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
постъпилата жалба за разглеждане по 
компетентност до управителя на ВиК ООД 
Търговище, с копие до жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите на комисията 
са следните: на 25.08.2014 в областна 
администрация-Търговище е постъпил отговор 
от управителя на ВИК ООД Търговище, от който 
е видно, че Василев е информиран за 
резултатите от проверката. 

Да 

70. 
Молба с вх. № 
94-
582/23.07.2015 

Велика Христова 
Станева и Васил 
Александров Станев 

С. Здравец, 
община 

Търговище, ул. 
Г. Димитров № 

11 А 
Поставяне на 
допълнителни 
осветителни 

тела 

Решение № 3 от 
Протокол № 
15/31.07.2015 
 
 
 
 
Решение № 13 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
постъпилата молба за разглеждане по 
компетентност до кмета на Община Търговище, 
с копие до г-жа Станева и г-н Станев. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите на комисията 
са следните: в областна администрация-
Търговище е постъпил отговор от кмета на 
община Търговище , от който е видно, че г-жа 
Станева и г-н Станев са информирани за 
предприетите действия от страна общината. 

Да 

71. 
Молба с вх. № 
94-
581/23.07.2015 

Велика Христова 
Станева и Васил 
Александров Станев 

С. Здравец, 
община 

Търговище, ул. 
Г. Димитров № 

11 А 

Наводнени 
стопански 
сгради и 

къща 

Решение № 4 от 
Протокол № 
15/31.07.2015 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
постъпилата молба за разглеждане по 
компетентност до кмета на Община Търговище, 
с копие до г-жа Станева и г-н Станев 
 
Комисията единодушно взе решение да 

Да 
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Решение № 15 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
 

приключи преписката. Мотивите на комисията 
са следните: в областна администрация-
Търговище е постъпил отговор от кмета на 
община Търговище , от който е видно, че г-жа 
Станева и г-н Станев са информирани за 
предприетите действия от страна общината. 

72. 
Жалба с вх. № 
94.00-
49/31.07.2015 

Изет Кадиров 
Рюстемов 

С. Крепча, общ. 
Опака, ул. 

Мусала № 3 

Навлизане на 
съседа Асан 

Акифов в 
дворното 
място на 

жалбоподател
я 

Решение № 1 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
Решение № 11 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати сигнала до кмета на община Опака за 
проверка и становище, с копие до 
жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо да кмета на Община Опака 
с искане да бъде предоставена информация за 
предприетите законосъобразни действия от 
негова страна в срок до 05.10.2015 г. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, Мотивите на комисията 
са следните: в областна администрация-
Търговище са постъпил отговор от кмета на 
община Опака, от които е видно, че г-н 
Рюстемов е информиран за резултатите от 
проверката. 

Да 

73. 
Молба с вх. № 
94-
599/31.07.2015 

Петко Савов Петков 

Гр. Ловеч, ул. 
Могилата-
Затвора 

Предоставяне 
на 

информация 
за висши и 
полувисши 

учебни 
заведения на 
територията 
на област 
Търговище 

Решение № 2 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
отговор на г-н Петков, че на територията на 
област Търговище няма висши и полувисши 
учебни заведения. Приключване преписката. 
 

Да 

74.  

Докладна 
записка с вх. № 
10.00-
180/05.08.2015 
г. 

Христо Петров 
Божилов 

Кметски 
наместник с. 

Паничино, общ. 
Омуртаг 

Тежък 
водоснабдите
лен проблем 

на с. 
Паничино 

Решение № 3 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 

Комисията единодушно взе решение, да приеме 
докладната записка за сведение и да приключи 
преписката. Мотивите на комисията са 
следните: на 12.08.2014 в областна 
администрация-Търговище е постъпил отговор 
от Управителя на ВиК ООД Търговище, от който 
е видно, че г- Божилов е информиран за 
резултатите от проверката. 
 

Да 
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75.  
Жалба с вх. № 
94.00-22(5) от 
10.08.2015 

Панайот Симеонов 
Стоянов, Шафие 
Исуфова 
Мустафова, Неждет 
Хюсеин Хюсеин и 
Вита Йорданова 
Иванова 

С. Презвитер 
Козма , общ. 

Омуртаг 

Предоставяне 
на мери и 
пасища 

Решение № 4 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати сигнала до кмета на община Омуртаг 
за становище, с копие до жалбоподателя. 
 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приложи отговора на кмета на община Омуртаг 
към преписката. Мотивите на комисията са 
следните: на 14.09.2015 в областна 
администрация-Търговище е постъпил отговор 
от кмета на община Омуртаг, от който е видно, 
че г-н Стоянов е информиран за резултатите от 
проверката. 

Да 

76. 

Жалба с вх. 
94.00-
50/11.08.2015 
г. 

Никола Тодоров 
Колев 

Гр. Шумен, ул. 
Войвода № 18 

Срещу 
удостоверени

е № 9500-
2505/9500 от 
31.07.2015 

Решение № 5 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
Решение № 11 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
разгледа жалбата на следващото свое 
заседание. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
препрати жалбата до кмета на Община 
Антоново за проверка и становище, с копие до 
жалботодателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите на комисията 
са следните: на 18.09.2015 в областна 
администрация-Търговище е постъпил отговор 
от кмета на община Антоново, от който е видно, 
че г-н Колев е информиран за резултатите от 
проверката. 

Да 

77. 
Жалба с вх. № 
94-
659/14.08.2015 

Басри Юмеров 
Ибрямов 

С. Голямо 
Градище, ул. 

Ястребино № 10, 
общ. Опака 

Проблем с 
уличното 

осветление 

Решение № 6 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 
 
 
 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати жалбата до кмета на община Опака за 
проверка и становище, с копие до 
жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите на комисията 
са следните: на 31.08.2014 в областна 
администрация-Търговище е постъпил отговор 
от кмета на община Опака, от който е видно, че 
Ибрямов е информиран за резултатите от 
проверката. 

Да 

78. 
Жалба с вх. № 
94.00-
51/17.08.2015 

Красимир Димитров 
Русев 

Гр. Търговище, 
ул. Паисий № 5, 
вх. А, ет. 5, ап. 

49 Прекратяване 
на незаконно 
строителство 

Решение № 7 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 
Решение № 12 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 

 Комисията единодушно взе решение да 
разгледа жалбата на следващото свое 
заседание. 
 
Комисията единодушно взе решение да изиска 
информация от Кмета на община Търговище, от 
Председателя на общински съвет Търговище и 
от Окръжна прокуратура Търговище за 

Да 
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Решение № 3 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 
 
 
 
 
 
 

предприетите от тях действия по поставените в 
жалбата проблеми. Комисията единодушно взе 
решение да изпрати копие от жалбата до ВИД 
Началник РО НСК Търговище за проверка и 
становище. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, Мотивите на комисията 
са следните: в областна администрация-
Търговище са постъпили отговори от кмета на 
община Търговище, от Председателя на 
Общински съвет Търговище и от ВИД Началника 
на РО НСК Търговище, от които е видно, че г-н 
Русев е информиран за резултатите от 
проверките 

79. 

анонимен 
сигнал с вх. № 
94-
662/17.08.2015 

Група граждани от 
с. Еленово, община 
Попово 

 
Раздаване на 
общински 
пасища с. 
Еленово 

Решение № 8 от 
Протокол № 
16/20.08.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите и са следните: 
на основание чл. 111, ал. 4, пр. 1 от АПК не се 
образува производство по анонимни 
предложения или сигнали. 
 

Да 

80.  
Жалба с вх. № 
94.00-
53/21.08.2015 

Сали Мусов Салиев 

С. Плъстина, 
общ. Омуртаг, 

ул. 9-ти 
септември 53 Опасност от 

наводнение 
във връзка с 
рехабилитаци
я на път III-
704 
Менгишево-
Д.Новково-
о.п. Омуртаг 

Решение № 5 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 
 
 
 
 
Решение № 5 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати жалбата до директора на ОПУ 
Търговище за проверка и становище, с копие до 
жалбоподателя.Като след постъпване на 
отговор от страна на директора цялата 
преписка ще бъде изпратена до кмета на 
община Омуртаг. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, Мотивите на комисията 
са следните: в областна администрация-
Търговище са постъпил отговор от Директора на 
ОПУ Търговище, от които е видно, че г-н 
Салиев е информиран за резултатите от 
проверката. 

Да 

81. 
Заявление с вх. 
№ 94-
710/26.08.2015 

Снежанка Георгиева 
Славчева и Ваня 
Георгиева Славчева 

Гр. Търговище, 
ул. Хан Кубрат 7 

Настаняване 
на деца в 
приемни 
семейства 

Решение № 6 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати заявлението до директора на РДСП 
Търговище за  становище, с копие до 
жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите на комисията 
са следните: Има заведено административно 
дело по описа за 2015 г. и  делото е насрочено 
от Административен съд Търговище. 

Да 

82. 
Жалба с вх. № 
94.00-
55/31.08.2015 

Граждани на с. 
Тръстика, община 
Попово 

 Небрежност 
към 
обществените 

Решение № 7 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите и са следните: 
на основание чл. 111, ал. 4, пр. 1 от АПК не се 

Да 
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дейности от 
страна на 
кметския 
наместник на 
село Тръстика 

 образува производство по анонимни 
предложения или сигнали. 
 

83. 
Писмо с вх. 
№94-
737/03.09.2015 

Иваничка 
Димитрова Божкова 

С. Светлен, общ. 
Попово, ул. 

Стоян Палаузов 
81 

Предоставяне 
на общинско 
жилище 

Решение № 8 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 
 
 
Решение № 20 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 
 
 
Решение № 3 от 
Протокол № 20 от 
12.12.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати писмото до кмета на Община Попово 
за становище, с копие до г-жа Божкова. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо да кмета на Община 
Попово с искане да бъде предоставена 
информация за предприетите действия от 
негова страна в срок до 20.11.2015 г. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
отговора на Кмета на община Попово до 
жалбоподателката. Преписката се счита за 
приключена. 

Да 

84. 
Жалба с вх. № 
94.00-
56/03.09.2015 

Васил Добрев 
Василев 

с. Лиляк, общ. 
Търговище, ул. 

Георги Димитров 
№ 56 Незаконно 

строителство 

Решение № 9 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката след като информира г-н 
Василев, че посочените от него твърдения не са 
в компетенциите на областният управител. 
Съгласно разпоредбите на ЗУТ компетентния 
орган е Кмета на община Търговище. 
 

Да 

85. 
Жалба с вх. № 
94.00-
57/03.09.2015 

от жители на гр. 
Търговище 

 

Звуков 
тероризъм от 
дейността на 
ресторант 
„Борово око“, 
ресторант 
„Избата“ и 
лятна 
дискотека 
„Блу меджик“ 

Решение № 10 от 
Протокол № 
17/07.09.2015 
 
 
 
 
 
Решение № 18 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 
 
 
Решение № 1 от 
Протокол № 20 от 
12.12.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати жалбата до кмета на Община 
Търговище и до Директора на РЗИ Търговище за 
проверка и становище в рамките на тяхната 
компетентност, с копие до жалботодателите. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо да кмета на Община 
Търговище с искане да бъде предоставена 
информация за предприетите законосъобразни 
действия от негова страна в срок до 20.11.2015 
г. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
отговора на Кмета на община Търговище до 
жалбоподателя. Преписката се счита за 
приключена. 

Да 

86. 
Писмо с вх. № 
94-
533/09.07.2015 

жители на с. 
Чеканци, община 
Антоново 

 Подготвяне 
на 
необходима 
документация 
от страна на 
община 
Антоново за 

Решение № 3 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 
 
Решение № 8 от 
Протокол № 19 от 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати жалбата до кмета на община Антоново 
за проверка и становище, с копие до 
жалбоподателя.  
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като препрати 

Да 
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кандидатства
не по 
Европейски 
проекти 

09.11.2015 полученият отговор в Областна администрация-
Търговище от кмета на община Антоново до 
жителите на с. Чеканци. 

87.  

Жалба с вх. № 
94.00-
58/12.09.2015 
г.  

Йордан Атанасов 
Йорданов и Стоян 
Енев Стоянов 

с.  Медовина, 
община Попово 

Неправомерн
о поставена 
ограда 

Решение № 4 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 
 
 
 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 
 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати получената жалба в областна 
администрация-Търговище до кмета на община 
Попово и до ВИД Началник РО НСК Търговище 
за проверка и становище в рамките на тяхната 
компетентност с копие до жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите на комисията 
са следните: в областна администрация-
Търговище са постъпили отговори от кмета на 
община Попово и от ВИД Началника на РО НСК 
Търговище, от които е видно, че г-н Йорданов е 
информиран за резултатите от проверките. 

Да 

88. 
Писмо с вх. № 
94-
760/15.09.2015 

Снежина Симеонова 
Тодорова 

Гр. Варна, кв. 
Левски, ул. 

П.Райчев бл.1, 
вх. Б, ет.4, ап. 

34 

Отстраняване 
и лишаване 
от жителство 
на лица от с. 
Кардам, 
община 
Попово 

Решение № 5 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 
 
 
Решение № 17 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати сигнала  до кмета на община Попово 
и до Директора на РПУ гр. Попово за проверка 
и становище в рамките на тяхната 
компетентност с копие до г-жа Тодорова. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. 

Да 

89. 
Жалба с вх. № 
94.00-
59/16.09.2015 

Мустафа Хикметов 
Мустафов 

Кмет на с. 
Рътлина, ул. 
Шипка № 27 

Извършване 
на строителни 
работи без 
строителна 
документация 

Решение № 6 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 
 
 
Решение № 16 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 
 
 
 
 
Решение № 4 от 
Протокол № 20 от 
12.12.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати получената жалба в областна 
администрация-Търговище  до кмета на община 
Омуртаг и до ВИД Началник РО НСК Търговище 
за проверка и становище в рамките на тяхната 
компетентност с копие до жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо да кмета на Община 
Омуртаг с искане да бъде предоставена 
информация за предприетите законосъобразни 
действия от негова страна в срок до 20.11.2015 
г. 
 
Комисията единодушно взе решение, във 
връзка с проведена среща на Кмета на с. 
Рътлина и Областния управител по време на 
Приемния ден и постъпил отговор на Кмета на 
община Омуртаг, да се изпрати отговор до г-н 
Мустафов. Преписката се счита за приключена. 
 

Да 

90. Молба с вх. № 
94-

Васил Добрев 
Василев 

с. Лиляк, общ. 
Търговище, ул. 

Незаконно 
строителство

Решение № 7 от 
Протокол № 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката след като информира г-н 

Да 
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771/17.09.2015 Георги Димитров 
№ 56 

  18/25.09.2015 
 

Василев, че посочените от него твърдения не са 
в компетенциите на областният управител. 
Съгласно разпоредбите на ЗУТ компетентния 
орган е Кмета на община Търговище. 

91. 
Молба с вх. № 
94-
780/23.09.2015 

Велика Христова 
Станева и Васил 
Александров Станев
  

С. Здравец, 
община 

Търговище, ул. 
Г. Димитров № 

11 А Безстопанств
ени кучета 

Решение № 8 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 
 
 
Решение № 19 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
препрати молбата до кмета на община 
Търговище за проверка и становище, с копие до 
г-жа Станева и г-н Станев. 
 
Комисията единодушно взе решение да изпрати 
напомнително писмо да кмета на Община 
Търговище с искане да бъде предоставена 
информация за предприетите законосъобразни 
действия от негова страна в срок до 20.11.2015 
г. 

Да 

92. 

Молба с вх. № 
94-
582/23.07.2015 
 

Велика Христова 
Станева и Васил 
Александров Станев 

С. Здравец, 
община 

Търговище, ул. 
Г. Димитров № 

11 А 

Поставяне на 
допълнителни 
осветителни 
тела 
 

Решение № 9 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката. Мотивите и са следните: 
на основание чл. 124, ал. 1 от АПК Сигнали, 
подадени повторно по въпрос, по който има 
решение, не се разглеждат, освен ако са във 
връзка с изпълнение на решението или се 
основават на нови факти и обстоятелства. 

Да  

93. 
Молба с вх. № 
94-
581/23.07.2015 

Велика Христова 
Станева и Васил 
Александров Станев 

С. Здравец, 
община 

Търговище, ул. 
Г. Димитров № 

11 А 

Наводнени 
стопански 
сгради и 
къща 

Решение № 10 от 
Протокол № 
18/25.09.2015 
 
 
 
 
 
 
Решение № 7 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
информира лицата подали молбата, че 
поставените от тях проблеми не са от 
компетентността на областния управител, но 
въпреки това ще  препрати молбата им до кмета 
на община Търговище за проверка и становище. 
Копие до г-жа Станева и г-н Станев. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, Мотивите на комисията 
са следните: в областна администрация-
Търговище са постъпил отговор от кмета на 
община Търговище, от които е видно, че г-жа 
Станева е информирана за резултатите от 
проверката. 

Да 

94. 

Жалба с вх. 
№94.00-
58(3)/26.10.201
5 г. 

Йордан Атанасов 
Йорданов и Стоян 
Енев Стоянов 

Йордан Атанасов 
Йорданов и 
Стоян Енев 

Стоянов 

Несъгласие с 
констатациит
е на 
комисията 
назначена от 
кмета на 
община 
Попово 

Решение № 9 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като информира 
жалбоподателите, че поставените от тях 
проблеми не са от компетентността на 
областния управител. Компетентният орган, към 
който могат да се обърнат е кмета на община 
Попово.  

Да 

95. 

Жалба с вх. 
№94.00-
31(5)/14.10.201
5 г. – 

Александър 
Миланов 
Александров, 

гр. 
Търговище, ул. 
„Елена” №6, вх. 
А, ап. 8. 

Съдействие за 
пускане в 
експлоатация 
на канал Р-12 

Решение № 10 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от жалбата до Началника на Напоителни 
системи за становище с копие до 
жалбоподателя. 

Да 
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 за подаване 
на 
промишлена 
вода 

 

96. 

Жалба с вх. 
№94.00-
60/22.10.2015 
г.  

от Дончо Цанков 
Иванов,             

с. 
Шишковица, 
община 
Антоново, ул. 
„Симеонова 
махала” №1.  

 

Срещу Георги 
Ангелов за 
незаконно 
отглеждане 
на крави без 
регистрация 

Решение № 11 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от жалбата до Директора на ОДБХ и до 
кмета на община Антоново за проверка и 
становище в рамките на тяхната компетентност 
с копие до жалбоподателя. 

Да 

97. 

Писмо с вх. 
№94-
760(3)/23.10.20
15 г.,  

Снежина Симеонова 
Тодорова 

гр. Варна, кв. В. 
Левски, ул. 
„П.Райчев” бл. 1, 
вх. Б, ет. 4, ап. 
34. 

Отстраняване 
и лишаване 
от жителство 
на лица от с. 
Кардам, 
община 
Попово 

Решение № 12 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да 
приключи преписката, след като изпрати копие 
от писмото до Районна прокуратура Попово 

Да 

98. 

Жалба с вх. 
№94.00-
61/26.10.2015 
г.  

от собствениците и 
живущите на ул. 
„Яворов”, гр. 
Търговище, община 
Търговище, с лице 
за кореспонденция 
Цветелина Гергиева 
Спасова с адрес: ул. 
„Яворов” №9, гр. 
Търговище. 

 

Съдействие за 
асфалтиране 
на улица 
Яворов  

Решение № 13 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 
 
Решение № 2 от 
Протокол № 20 от 
12.12.2015 
 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
копие от жалбата до кмета на община 
Търговище с копие до жалбоподателя. 
 
Комисията единодушно взе решение да 
приложи постъпилият отговор, за сведение към 
образуваната преписка и счита преписката за 
приключена. 

Да 

99. 

Жалба с вх. 
№94.00-
62/26.10.2015 
г. 
  

Антоанета 
Георгиева Стоянова 

гр. Търговище, 
ул. „Радецки” 
№23, вх. В, ет. 
7, ап. 20. 

Съдействие за 
проверка на 
служител от 
ЦНСТ 

Решение № 14 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
жалбата до Районна прокуратура Търговище с 
копие до Директора на ЦНСТ и жалбоподателя. 

Да 

100. 

Сигнал с вх. № 
94-
884/30.10.2015 
г.  

от „ЛЕС ГРУП ЕООД  Пречки по 
изпълнение 
на сключен 
договор 

Решение № 15 от 
Протокол № 19 от 
09.11.2015 

Комисията единодушно взе решение да приеме 
сигнала за сведение и да приключи преписката. 

Да 

101. 
Сигнал с вх. № 
94.00-
63/26.11.2015г. 

Маргаритка Русева 
Петрова, 
представител на ЕТ 
„Кралица Марго – 
Маргаритка Русева“ 

Гр. Търговище, 
ж.к. Запад №1, 
бл. 23, вх. Б, ет. 
5, ап. 77. 

молба за 
финансова 
компенсация 
по Закона за 
подпомагане и 
финансова 
компенсация 
на пострадали 
от 
престъпления. 

Решение № 5 от 
Протокол № 20 от 
12.12.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
отговор до г-жа Петрова, че по поставения 
въпрос вече е отговаряно многократно, поради 
което и на основание чл. 124 от 
Административнопроцесуалния кодекс, сигнали, 
подадени повторно по въпрос, по който има 
решение, не се разглеждат и разяснение, кои 
лица влизат в кръга за подаване на молба за 
финансова компенсация по Закона за 
подпомагане и финансова компенсация на 
пострадали от престъпления. 

Да 

102. Молба с вх. от жители на с. с. Осен, община Молба за Решение № 6 от Комисията единодушно взе решение да изпрати Да 
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№94-
928/18.11.2015 
г. 

Осен, община 
Търговище с лице за 
кореспонденция 
Елка Никова 

Търговище, ул. 
„Раденко 
Видински” №34 

смяна на 
кметския 
наместник на 
село Осен 

Протокол № 20 от 
12.12.2015 

отговор до г-жа Никова, че Областния 
управител на област Търговище, не е 
компетентен орган по изложеното в молбата и  
следва да се има предвид, че на основание чл. 
46а, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 
кметът на общината назначава и освобождава 
за срока на мандата кметските наместници в 
съответствие с утвърдената численост и 
структура на общинската администрация. 
Преписката се счита за приключена. 

103. 

Жалба с вх. 
№94.00-
64/03.12.2015 
г. 

Мустафа Ахмед 
Хюсеин 

с. Моравка, 
община 
Антоново, ул. 
„Ленин” №8 

Сигнал за 
изграден 
овчарник в 
центъра на 
село 
Трескавец, 
община 
Антоново 

Решение № 7 от 
Протокол № 20 от 
12.12.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
жалбата за разглеждане по компетентност до 
Кмета на община Антоново, с копие до 
жалбоподателя. 

Да 

104. 
Молба с вх. 
№63.00-
5/12.11.2015 г. 

Председателя и 
Управителният 
съвет на СН „Руец” 

с. Руец, община 
Търговище 

Молба за 
съдействие 
при отдаване 
под наем  на 
язовир 
„Руец“, 
община 
Търговище  

Решение № 8 от 
Протокол № 20 от 
12.12.2015 

Комисията единодушно взе решение да приеме 
молбата за сведение и счита преписката за 
приключена. 

Да 

105. 

Писмо с вх. 
№94-
1006/09.12.201
5 г. 

Атанас Петров 
Караиванов 

Село Лиляк Уточняване 
на 
собственост 
на магазин в 
село Лиляк, 
община 
Търговище 

Решение № 9 от 
Протокол № 20 от 
12.12.2015 

Комисията единодушно взе решение да приеме 
молбата за сведение и счита преписката за 
приключена. 

Да 

106. 

Сигнал с вх. 
№94.00-
4(2)/12.11.2015 
г. 

Ангел Захариев 
Стойчев Александър 
Миланов 
Александров 

гр. Варна, ул. 
„Роза” №29А, вх. 
3, ап. 75 

Предложение 
за реформа в 
местата за 
изтърпяване 
на наказания 

Решение № 10 от 
Протокол № 20 от 
12.12.2015 

Комисията единодушно взе решение да изпрати 
отговор до г-н Стойчев. Преписката се счита за 
приключена. 

Да 

107. 

Сигнал с вх. № 
94-
1023/14.12.201
5 

Велка Савова 
Стоянова 

Гр. Търговище, 
ул. Кюстенджа 
№ 6, ет. 1 ап. 1 Неполучена 

рента от 
14.11.2011 г. 

Сигналът ще бъде 
разгледан и 
решение ще бъде 
взето на първото 
заседание на 
комисията през 
2016 г. 

 

Не 

108. 
Жалба с вх. № 
94.00-
65/21.12.2015 

Радка Георгиева 
Вучкова 

Гр. Търговище, 
кв. Запад бл. 21, 
вх. Г п.к. 7 

Периодично 
затапване на 
чешма с. 

Жалбата ще бъде 
разгледан и 
решение ще бъде 

 
Не 
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Манастирца 
от слежители 
на ВиК 
Попово 

взето на първото 
заседание на 
комисията през 
2016 г. 

109. 
Жалба с вх. № 
94.00-
66/30.12.2015 

От Собственици 
живущи на бул. М. 
Андрей № 25, вх. Б 

Незаплатен дял, 
след решение на 
общото събрание 
на 
собствениците 
на апартаменти 

 

Жалбата ще бъде 
разгледан и 
решение ще бъде 
взето на първото 
заседание на 
комисията през 
2016 г. 

 

Не 

 

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:     

инж. Иванка Димчева………………………………. 

 

инж. Кирил Кирилов  ……………………………….       

  

инж.Йоан Пеев ……………..………………………. 

   

Елина Драгиева ……………………………………. 

  

Антония Стефанова………………………………. 

 

Татяна Тодорова ….………………………………..   
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