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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
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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 2017 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. Във връзка с 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., № АП-03-18-

16/20.01.2015 г., № АП-03-18-1032/07.12.2015 г., № АП-03-18-28/28.01.2016 г. и № АП-03-

18-287/01.09.2017 г. на Областен управител. 

Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Глава осма 

от Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 7а, ал. 5 от Устройствения 

правилник на областните администрации, Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността 

си, който представя на областния управител. 

През 2017 година са проведени 2 заседания на Комисията, като всяка от постъпилите 

преписки е разгледана и обсъдена отделно от останалите и са взети решения в съответствие 

с действащата нормативна уредба и правомощията на областния управител. За всяко 

заседание е изготвен протокол с взетите решения и е определен служител, който е 

отговорен за изпълнението на съответното решение. 

 Заседание № 1 е проведено на 30.11.2017 г. Разгледани са 6 бр. сигнали и 

заявления от граждани. От постъпилите сигнали и заявления, на 4 бр. са изготвени и са 

изпратени отговори до подателите, 1 сигнал е архивиран, тъй като от него е видно, че 

поставените въпроси са отнесени до компетентния орган, който следва да вземе отношение 

по тях и по 1 сигнал след събиране на допълнителна информация за изясняване на 

твърденията се установява, че подателят е несъществуващо лице, сигналът е счетен за 

анонимен и на основание АПК и Вътрешните правила на Областна администрация Смолян 

е оставен без разглеждане, но е изготвен отговор до МС, откъдето сигнала е изпратен за 

отношение. 

 Заседание № 2 е проведено на 14.12.2017 г. Разгледани са 5 бр. сигнали и 

заявления от граждани. От общо постъпилите сигнали и заявления, на 1 сигнал е изготвен и 

изпратен отговор до подателя, 2 сигнала са изпратени за извършване на проверка по 
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компетентност от съответния орган и 2 сигнала са предадени за разглеждане от служител на 

администрацията, който не е член на комисията, но поставените въпроси са от области на 

дейност, за които служителя отговаря.   

 

Заключение: На проведените през 2017 г. заседания, Комисията е разгледала общо 

11 броя сигнали и заявления. За отчетния период 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 с резултатите от проверката, 

след което са изготвяни отговори до подателите. Към 31.12.2017 г. в ход е проверката по 2 

от преписките, а на всички останали са изпратени писмени отговори до вносителите им в 

съответствие с действащата нормативна уредба и правомощията на областния управител. 

 

  

  

 

КОМИСИЯ: 

Председател: Владимир Гърбелов ....../п/........... 

 

Членове: 

1. Рада Кузманова: ..................../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. Люба Пеева ……..……./п/……..

 


