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ОДОБРЯВАМ:

/п/

НЕДЯЛКО СЛАВОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Дата: 31.01.2017 г.
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 2016 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., № АП-03-1816/20.01.2015 г., № АП-03-18-1032/07.12.2015 г. и № АП-03-18-28/28.01.2016 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 2016 година не са провеждани заседания на Комисията. По преценка на
ръководството на Областна администрация – Смолян, по постъпилите сигнали и
предложения, регистрирани в деловодната система АРХИМЕД, с която работи
администрацията, са извършвани проверки и са подготвяни отговори в съответствие с
действащата нормативна уредба и правомощията на областния управител от съответен
служител на администрацията.

КОМИСИЯ:
Председател: Тодор Бозуков ......./п/........
Членове:
1. Рада Кузманова: ......................../п/.........

5. Димитър Кузманов …..….…/п/….….

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

6. Елица Чавдарова ……….…./п/……..

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

7. Елисъвета Пеева ……..……/п/……...

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

8. Георги Кисьов ………….…/п/……...

Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на
качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001

