РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

З А П О В Е Д
№ РД -89
Перник 03. 07.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 7а
от Устройствения правилник на областните администрации
СЪЗДАВАМ:
Комисия

за

работа

с

предложения

и

сигнали

на

граждани,

организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена
на

министерства

и

на

другите

административни

структури,

които

осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и
организации, предоставящи обществени услуги на територията на област
Перник, в следния състав:
1. Иво Иванов – заместник областен управител – ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Иванна Венева – младши експерт „Административен контрол“ – СЕКРЕТАР;
и ЧЛЕНОВЕ:
3. Елена Иванова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС;
4. Михаела Асенова – старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС;
5. Инж. Йонка Пеловска – Външен експерт „Регионално развитие” в дирекция
АКРРДС;
6. Инж. Диана Кирилова – Старши експерт „Регионално развитие“ в дирекция
АКРРДС;
7. Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в дирекция
АКРРДС.
Резервен член : Изабела Борисова – Директор на дирекция АКРРДС.
Комисията да осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на
глава

осма

от

срокове, като:

Административнопроцесулния

кодекс,

в

законоустановените

1.

приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;

2.

преценява

основателността

на

предложението

или

сигнала,

като

при

необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или
организации допълнителна информация;
3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за
постъпилото предложение или сигнал;
4.

информира

подателя

на

предложението

или

сигнала

за

предприетите

действия;
5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или
сигнала;
В изпълнение на горецитираните задължения Комисията да ми предоставя
информация за производствата, образувани по предложенията и сигналите, като
съставя протоколи от заседанията си, в тридневен срок от провеждането им,
подписани от председателя, секретаря и членовете на комисията.
Комисията изготвя ежегоден доклад за дейността си, който ми представя в срок
до 31 януари на следващата година.
Настоящата заповед отменя моя Заповед №РД-118/08.10.2018г.
Заповедта да се сведе до знанието на включените в нея служители на
Областна администрация – Перник за сведение и изпълнение.
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2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
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