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 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 2014 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, съставът на комисията е 

изменян със Заповеди № АП-03-18-392/16.07.2012 г., № АП-03-18-299/04.07.2013 г. и № 

АП-03-18-16/20.01.2015 г. на Областен управител. 

Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Глава 

осма от Административнопроцесуалния кодекс.  

През 2014 година са проведени 4 (четири) заседания на Комисията, като всяка от 

постъпилите преписки е разгледана и обсъдена отделно от останалите и са взети 

съответните решения, в съответствие с действащата нормативна уредба и правомощията 

на областният управител. За всяко заседание е изготвен протокол с взетите решения и 

служител, който е отговорен за изпълнението на съответното решение. 

 Заседание № 1 е проведено на 10.01.2014 г. Разгледани са 4 (четири) сигнала 

от граждани. От тях, на 1 (един) сигнал е подготвен и изпратен отговор до подателя, по 2 

(два) е изискана проверка и отговор от компетентния орган и 1 (един) сигнал е архивиран, 

поради това, че основен адресат е компетентният да се произнесе орган, а ние го считаме 

за сведение. 

 Заседание № 2 е проведено на 24.02.2014 г. Разгледани са 5 (пет) сигнала от 

граждани и 1 (един) отговор на компетентната институция по подписка. От сигналите, на 

1 (един) е изготвен и изпратен отговор до подателя, 2 (два) сигнала са изпратен за 

проверка до компетентния орган, по 1 (един) сигнал е изискана повече информация от 

вносителя му и 1 (един) сигнал е архивиран, поради много неясно изложение и заради 

това, че е адресиран до компетентния орган, а на същия подател е отговаряно 

многократно.   
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 Заседание № 3 е проведено на 10.04.2014 г.  Разгледани са 6 (шест) сигнала 

от граждани. От тях, на 1 (един) сигнал се подготвен и изпратен отговор до подателя, по 1 

(един) сигнал са изискани документи и информация от местен орган на изпълнителната 

власт, 3 (три) сигнала са изпратен за проверка до компетентния орган и 1 (един) сигнал е 

архивиран, поради разрешен проблем до датата на провеждане на заседанието.   

 Заседание № 4  е проведено на 06.08.2014 г. Разгледани са 3 (три) сигнала от 

граждани. От тях, 2 (два) сигнала са изпратени за проверка до компетентни органи и 1 

(един) сигнал е архивиран, тъй като основен адресат е компетентният да се произнесе 

орган, а ние го считаме за сведение. 

 

На проведените през 2014 г. заседания, Комисията е разгледала общо 19 броя 

сигнали, заявления, отворени писма и отговори. За периода няма постъпили предложения 

от физически и юридически лица. Сигналите, по които областният управител не е бил 

компетентен да се произнесе, са изпращани до съответните органи за извършване на 

проверка и представяне на отговор до областния управител и до подателите. Към 

31.12.2014 г. в ход е проверката по 1 (една) от преписките, а на всички останали са 

изпратени писмени отговори до вносителите им в съответствие с действащата нормативна 

уредба и правомощията на областният управител. 

  

  

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Зарко Маринов: ....../п/........ 

Членове: 

1. Виолина Чолакова: ..................../п/..........       

2. инж. Момчил Караиванов: ......./п/...........   

3. инж. Емил Миланов: ................/п/........... 

4. Стефка Гарова: ........................./п/........... 

5. Димитър Кузманов …..…….…/п/….….. 

6. Елица Чавдарова ……………../п/……… 

7. Елисъвета Пеева ……………../п/……… 

8. Петър Славчев …………….…/п/…..….. 

 


