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Утвърдил: /П/  Със Заповед № РД-20-45/22.02.2022 г. 

ЙОРДАН ИВАНОВ 

Областен управител на област Пловдив 

  

 

КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОМБУДСМАНА 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

за дейността на Комисията по предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана за 2021 г. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА по предложенията и сигналите на 

граждани, организации и омбудсмана през 2021 г. 

 

Цялостната дейност на Комисията по предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана през 2021 г. е насочена към определяне, организиране и 

контролиране на постъпилите предложения и сигнали, 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 областта. 

Дейността на Комисията се ръководи от основните принципи на законност, 

истинност, равенство, самостоятелност и безпристрастност, независимост и 

прозрачност и е в съответствие с Устройствения правилник на областните 

администрации.  

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОМБУДСМАНА 

През 2021 г. дейността на Комисията по предложенията и сигналите на 

граждани, организации и омбудсмана се извършва на основание чл. 7а от 

Устройствения правилник на областните администрации и 

Административнопроцесуалния кодекс. Комисията е създадена и е започнала да 

функционира със Заповед № ЗД-02-26/12.05.2011 г. на областния управител на област. 

Със Заповед № РД-22-47/17.12.2019 г. на областния управител на област Пловдив е 

променен съставът на Комисията, както следва: Председател: Евелина Апостолова – 

заместник областен управител на област Пловдив, секретар: Апостол Апостолов – 
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главен юрисконсулт в отдел ПАК, дирекция АКРРДС при Областна администрация – 

Пловдив и членове: 1. инж. Йордан Кюмюрджиев – директор на дирекция АКРРДС при 

Областна администрация – Пловдив; 2. Ема Дочкова – началник отдел ПАК, дирекция 

АКРРДС при Областна администрация – Пловдив и 3. Ива Кирова – старши 

юрисконсулт в отдел ПАК, дирекция АКРРДС при Областна администрация – 

Пловдив. През 2020 г. не е извършвана промяна на така определения състав. През 2021 

г. със Заповед № РД-22-35/04.06.2021 г. на областния управител на област Пловдив е 

променен съставът на Комисията, както следва: Председател: Даниела Николова-

Кършева – заместник областен управител на област Пловдив, секретар: Апостол 

Апостолов – старши юрисконсулт в отдел ПАК, дирекция АКРРДС при Областна 

администрация – Пловдив и членове: 1. Георги Янев – главен секретар на Областна 

администрация – Пловдив; 2. Ема Дочкова – началник отдел ПАК, дирекция АКРРДС 

при Областна администрация – Пловдив и 3. Ива Кирова – главен юрисконсулт в отдел 

ПАК, дирекция АКРРДС при Областна администрация – Пловдив.  

 

II. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И 

СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА 

 През 2021 г. Комисията, съгласно Правилника за устройството и дейността 

комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана е 

провела едно редовно заседание.  

 Заседание № 1, проведено на 15.03.2021 г. На заседанието Комисията е 

разгледала постъпилите сигнали, предложения и писма по тях от граждани, 

организации и омбудсмана, обработени от членовете на същата в оперативен 

порядък, поради извънредната епидемична обстановка,  в периода 17.10.2020 г. – 

15.03.2021 г. и е утвърдила предприетите действия и взетите решения по 

постъпилите в Областна администрация – Пловдив сигнали, предложения и писма 

по тях от граждани, организации и омбудсмана, обработени от членовете на 

комисията в оперативен порядък, поради извънредната епидемична обстановка, в 

периода 17.10.2020 г. – 15.03.2021 г.   

 В периода 16.03.2021 г. – 31.12.2021 г. постъпилите в Областна администрация – 

Пловдив сигнали, предложения и писма по тях от граждани, организации и 

омбудсмана са обработени от членовете на комисията в оперативен порядък, 

поради извънредната епидемична обстановка. 

 IІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ  

  Във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на 

Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, 

следва да се обобщи, че до месец декември 2021 година са разгледани и обработени 234 

предложения и сигнали, както и писмата по тях.  

 Във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на 

Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, 

следва да се обобщи, че във всички случаи, когато при разглеждането на 

предложенията и сигналите е констатирано допуснато нарушение или 

незаконосъобразност са предприемани действия по тяхното отстраняване. Когато 

въпросът е бил извън компетентността на областния управител, предложенията и 
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сигналите са били препращани на съответните компетентни органи, освен когато е 

имало данни, че той вече е отнесен и до тях, за извършване на проверка и отстраняване 

на посочените от техните подателите нарушение или незаконосъобразност.  

 Във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на 

Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, 

следва да се отбележи, че когато Комисията е била сезирана за нарушения или 

незаконосъобразност и въпросът е бил от компетентността на областния управител не е 

имало случай същите да не са били отстранени.    

 Във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на 

Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, 

следва да се посочи, че направените предложения и препоръки от компетентността на 

областния управител са били разгледани от Комисията, като основателните от тях са 

били взети предвид. В останалите случаи, предложенията и препоръките са били 

препращани на съответните компетентни органи за разглеждане и преценка.  

 Във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на 

Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, 

следва да се отбележи, че не са постъпили предложения за осъществяване на промени в 

законодателството. 

Съгласно чл. 35, ал. 2, т. 6 от Правилника за устройството и дейността на 

Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, 

следва да се посочи, че през отчетния период не са направени разходи при 

осъществяване дейността на Комисията. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               /П/                     СЕКРЕТАР:                /П/                      

                           /Николай Василев/                               /Ренета Бамбалова/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.                   /П/                       2.                   /П/                      

                   /Анжела Костадинова/                        /Ема Дочкова/                                                     

 

                 3.                /П/                          4.                   /П/                      

                       /Ива Кирова/                                      /Апостол Апостолов/                                                     

     

    5.    

                                  /Миглена Гъркова/                                       

 


