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ОДОБРЯВАМ: /п/ 

 

ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 

 Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д  

за дейността на комисията 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 област Смолян (Комисията) 

за 2012 година 
 

 

 Комисията е създадена със Заповед №АП-03-18-459/10.05.2011 г. на Областен 

управител на област Смолян в изпълнение на Постановление на Министерския съвет 

№111 от 26.04.2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

областните администрации, приет с Постановление №121 на Министерски съвет от 

2000 г., допълнен с ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г. След кадрови промени, състава на 

комисията е изменен със Заповед №АП-03-18-392/16.07.2012 г. като юрисконсулт 

Петър Славчев е заменен с юрисконсулт Диана Фиданова. 

Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава 

осма от Административнопроцесуалния кодекс.  

През 2012 година са проведени три заседания на Комисията: 

 Заседание №1, проведено на 20.01.2012 г. Разгледани са три сигнала от 

граждани и един отговор от извършена проверка. Всяка от четирите преписки е 

разгледана и обсъдена отделно от останалите и са взети съответните решения. 

 Заседание №2, проведено на 24.07.2012 г. Разгледани са два сигнала от 

граждани, един отговор от извършена проверка и един сигнал препратен от 

Администрацията на Министерския съвет. Всяка от четирите преписки е разгледана и 

обсъдена отделно от останалите и са взети съответните решения. 

 Заседание №3, проведено на 03.12.2012 г.  Разгледани са три сигнала от 

граждани. Всяка от трите преписки е разгледана и обсъдена отделно от останалите и са 

взети съответните решения. 

През 2012 година не са постъпвали предложения, а сигналите общо са 11 бр. 

Сигналите, по които областният управител не е бил компетентен да се произнесе, са 

изпращани до съответните органи. От общо подадените сигнали, към 31.12.2012 г. в 

ход е проверката по два от тях, а на останалите са изпратени писмени отговори до 

подателите им. 

   

 
КОМИСИЯ: 
Председател: инж. Чавдар Фурлански: .../п/.......... 

Членове: 

 1. инж. Момчил Караиванов: ......./п/...........       3. инж. Емил Миланов: ......../п/.......... 

 2. Стефка Гарова: ........................../п/...........      4. Диана Фиданова: ............../п/.......... 
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