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ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ГОДИШЕН ДОКЛАД
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 2013 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 изменен със
Заповеди №№ АП-03-18-392/16.07.2012 г. и АП-03-18-299/04.07.2013 г. на Областен
управител.
Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Глава осма
от Административнопроцесуалния кодекс.
През 2013 година са проведени 14 (четиринадесет) 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. След всяко заседание е изготвян протокол.

Заседание № 1 е проведено на 07.01.2013 г. Разгледани са 9 (девет) сигнала от
граждани. От тях, на 7 (седем) сигнала са подготвени и изпратени отговори до подателите,
по 1 (един) 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 01.02.2013 г. Разгледани са 3 (три) сигнала от
граждани и 2 (два) отговора след извършена проверка. От тях, на 1 (един) сигнал е изготвен
и изпратен отговор до подателя, 1 (един) сигнал е изпратен за проверка до компетентния
орган, 1 (един) сигнал е със сгрешен адресат и е препратен до него, 1 (един) сигнал е
архивиран, защото компетентният орган е отговорил и на подателя и по 1 (един) сигнал е
организирана работна среща със заинтересовани страни.

Заседание № 3 е проведено на 18.02.2013 г. Разгледани са 3 (три) сигнала от
граждани и 2 (два) отговора след извършена проверка. От тях, на 2 (два) сигнала са
подготвени и изпратени отговори до подателите, по 1 (един) сигнал е изискано разяснение
от запознати със случая териториални органи на изпълнителната власт, 1 (един) отговор е
архивиран, защото съдържа информация за изпълнено указание на областният управител и
по 1 (един) сигнал е организирана работна среща със заинтересовани страни.
Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на
качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001
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Заседание № 4 е проведено на 26.02.2013 г. Разгледани са 3 (три) сигнала от
граждани и 2 (два) отговора от извършена проверка. От тях, на 2 (два) сигнала са
подготвени и изпратени отговори до подателите, 1 (един) сигнал е изпратен за проверка до
компетентни органи и 1 (един) сигнал е оставен без разглеждане, защото исканията в него
са неясни, а на подателя е отговаряно многократно.

Заседание № 5 е проведено на 06.03.2013 г. Разгледани са 2 (два) сигнала от
граждани и 2 (два) отговора след проверка на компетентни органи. От тях, на 1 (един)
сигнал е подготвен и изпратен отговор до подателите, а 2 (два) сигнала са изпратени за
проверка до компетентните органи.

Заседание № 6 е проведено на 27.03.2013 г. Разгледани са 1 (един) сигнал от
гражданин и 2 (два) отговора след проверка на компетентни органи. От тях, на 2 (два)
сигнала е подготвен и изпратен отговор до подателите, а 1 (един) сигнал е изпратен за
проверка до компетентния орган.

Заседание № 7 е проведено на 12.06.2013 г. Разгледани са 2 (два) сигнала от
граждани и 1 (един) отговор от извършена проверка на компетентен орган. От тях, 2 (два)
сигнала са изпратени за проверка до компетентни органи, а 1 (един) сигнал е архивиран,
защото компетентният орган е отговорил и на подателя.

Заседание № 8 е проведено на 11.07.2013 г. Разгледани са 1 (един) сигнал от
гражданин и 2 (два) отговора след проверка на компетентни органи. От тях, на 2 (два)
сигнала са подготвени и изпратени отговори до подателите, а 1 (един) сигнал е изпратен за
проверка до компетентните органи.

Заседание № 9 е проведено на 21.08.2013 г. Разгледани са 2 (два) сигнала от
граждани. От тях, на 1 (един) сигнал е подготвен и изпратен отговор до подателя, а 1 (един)
сигнал е изпратен за проверка до компетентния орган.

Заседание № 10 е проведено на 12.09.2013 г. Разгледани са 2 (два) сигнала от
граждани. И 2-та сигнала са изпратени до компетентните органи за получаване на
информация, становища от извършени проверки и за действия по разрешаването на
проблемите.

Заседание № 11 е проведено на 07.10.2013 г. Разгледани са 4 (четири)
сигнала от граждани и 2 (два) отговора след проверка от компетентни органи. От тях, на 2
(два) сигнала са подготвени и изпратени отговори до подателите, а 3 (три) сигнала са
изпратени за разглеждане и проверка по компетентност.

Заседание № 12 е проведено на 14.10.2013 г. Разгледани са 2 (два) сигнала, 1
(едно) възражение от граждани и 1 (един) отговор на компетентен орган. От тях, 2 (два)
сигнала са изпратени за проверка до компетентните органи, по 1 (една) преписка е
подготвено и изпратено напомнително писмо, че се забавя отговор и по 1 (една) преписка е
разпоредено на Кметски наместник да извърши проверка.

Заседание № 13 е проведено на 15.11.2013 г. Разгледани са 8 (осем) сигнала
от граждани и 1 (една) докладна записка от инициативен комитет. От тях, на 3 (три) сигнала
са подготвени и изпратени отговори до подателите, а 6 (шест) сигнала са препратени за
разглеждане от компетентните органи.

Заседание № 14 е проведено на 12.12.2013 г. Разгледани са 6 (шест) сигнала
от граждани, 1 (една) декларация от инициативен комитет и 1 (едно) становище от
териториален орган. От тях, 6 (шест) преписки са препратени за разглеждане от
компетентните органи, а 2 (две) преписки са архивирани, защото са изпратени от
подателите до компетентния да се произнесе по тях орган, а ние ги считаме за сведение.
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През 2013 година няма постъпили предложения. Общо разгледаните сигнали,
възражения, докладни записки, декларации и становища са 52 (петдесет и два) броя.
Сигналите, по които областният управител не е бил компетентен да се произнесе, са
изпращани до съответните компетентни органи за извършване на проверка и представяне
на отговор до областният управител или до подателите на преписките. От общо подадените
сигнали, към 31.12.2013 г. в ход е проверката по 8 (осем) от тях, а на всички останали са
изпратени писмени отговори до подателите им.

КОМИСИЯ:
Председател: Емил Хумчев: ........../п/................
Членове:
1. инж. Момчил Караиванов: ........../п/...............
2. Стефка Гарова: ............................./п/...............
3. инж. Емил Миланов: ..................../п/...............
4. Диана Фиданова: ........................../п/...............
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