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З  А  П  О  В  Е  Д  

 

№ОА-260/30.08.2022 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с чл. 7а от 

Устройствения правилник на Областните администрации /УПОА/ 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :  

 

I. Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и 

омбудсмана на Република България, в състав както следва: 

Председател: Александър Манолов– Заместник областен управител на Софийска 

област.  

Заместник - председател: Мая Цанова - Главен секретар на Областната 

администрация на Софийска област. 

           Технически секретар:  – Ирина Захариева – Старши експерт в отдел РРУТ, дирекция 

АКРРДС. 

 

Членове: 

1. Теодора Ташева – Началник отдел КАК, дирекция АКРРДС 

2. Мая Велкова – Нелчинова - Началник отдел РРУТ, дирекция АКРРДС; 

3. инж. Моника Андреева - Главен експерт, отдел РРУТ, дирекция АКРРДС; 

4. Арх. Даниела Арбова – Главен експерт в отдел РРУТ, дирекция АКРРДС. 

 

Резервни членове: 

1. Калин Василев - Главен експерт, отдел РРУТ, дирекция АКРРДС; 

2. Константин Стоянов - Старши експерт в отдел КАК, дирекция АКРРДС. 

 

 ІІ. Сформираната Комисия по т. I има следните задачи: 

1. Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Глава VIII 

от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и чл. 7а от Устройствен правилник на 

Областните администрации,  като: 

- приема и анализира постъпилите предложения и сигнали; 

- преценява основателността на предложенията или сигнала, като при необходимост 

може да изисква от съответните административни структури и/или организации 

допълнителна информация: 

- предлага на Областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото 

предложение или сигнал; 

- информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия: 

- следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала; 

2. Изходящата кореспонденция до съответните административни структури и/или 

организации, за снабдяване с допълнителна информация и извършване на проверки 

по постъпилите предложения и сигнали, да се подписва от председателя на комисията 

– г-н Александър Манолов – Заместник областен управител на Софийска област, а 
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окончателните документи по преписките да се изготвят за  подпис от Областния 

управител на Софийска област. 

3. Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, която представя пред Областния 

управител на Софийска област. 

4. Техническият секретар отговаря за воденото и съхранението на регистъра за работата 

на комисията. 

5. При необходимост комисията може да привлече на заседанията си и други експерти 

от Областната администрация на Софийска област. 

С настоящата заповед отменям моя заповед №ОА-154/13.05.2022 г. на Областния 

управител на Софийска област. 

Заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Главния секретар на 

Областната администрация на Софийска област. 

 

 

 

 

 

 

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ         /П/ 

Областен управител  

на Софийска област 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


