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ОДОБРЯВАМ: /п/ 

 

ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 

Д О К Л А Д  

зт 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  

за 2011 година 
 

 УВАЖАЕМИ Г-Н СТАЙКОВ,  
 

 В изпълнение на чл. 7а, ал. 5 от Устройствения правилник на областните 

администрации, докладваме следното: 

I. От създаването на комисията с Ваша Заповед №АП-03-18-459/10.05.2011 

г. до 31.12.2011 г. са проведени пет заседания – на 14.06.2011 г., 20.07.2011 г., 

17.09.2011 г., 19.10.2011 г. и 28.11.2011 г. 

 Разгледани са общо 20 бр. преписки на граждани.  

 От общо подадените преписки, след проверка е изготвен окончателен отговор на 

12 бр. преписки. 

 В ход е проверката по 4 бр. сигнали. 

 Един от сигналите е анонимен и е архивиран, тъй като съгласно чл. 111, ал. 4 от 

Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни 

предложения или сигнали.  

Три от сигналите са изпратени до компетентните органи, които следва да ги 

разгледат и вземат решения по тях. До Областен управител е копие и ги считаме за 

сведение. 

II. В периода 20.09. - 12.10.2011 г. членовете на комисията и експерти от 

областната администрация участваха в организирани приемни за гражданите в 

следните населени места: 1. Община Смолян – с. Смилян, с. Могилица, с. Момчиловци, 

с. Търън, с. Широка лъка и с. Виево; 2. Община Девин – гр. Девин и с. Селча; 3. 

Община Борино – с. Борино и с. Буйново; 4. Община Мадан – гр. Мадан и с Върбина; 5. 

гр. Неделино на Община Неделино. От проведените приемни са изготвени протоколи. 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

Членове: 

   1. инж. Момчил Караиванов: ../п/........... 

   2. Стефка Гарова: ...................../п/........... 

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

   4. Петър Славчев: ..................../п/............ 


