
 

Годишен oтчет за 2020 г.  

За работа на Комисия за работа с предложенията 

и сигналите на граждани, организации и 

омбудсмана на Република България, назначена 

със заповеди № ОА-167/10.09.2020 г. и др. на 

Областния управител на Софийска област 

 

През 2020 г. са проведени общо 9 броя заседания с 9 броя 

протоколи към тях /видно от приложената по-долу таблица/. За 

целия период от януари до декември 2020 г. са разгледани общо 

155 броя преписки, от които по 69 броя продължава да се работи 

и  86 броя са приключени. 

Дейността на Комисията се съобразява и работи в съотвествие с 

Общите правила за организацията на работата на областните 

администрации и Вътрешните правила на Областната 

администрация на Софийска област. 

Протокол N: Разгледани 

преписки 

Продължили 

преписки 

Приключили 

преписки 

              1             19              9               10 

              2             21              7               14   

              3             17              8               9 

              4             9              5               4 

              5             19              10               9 

              6             20              8              12 

              7             15              5              10 

              8             14              6              8 

              9             21              11              10 

                                           

                                            

 

 



 

Със Заповед № ОА-149 от 13.06.2018г. за председател на 

Комисията е определен г-н Николай Борисов – Заместник 

областен управител на Софийска област, който изпълнява тази 

длъжност и в момента. 

 

Целта на Комисията е да разглежда, обсъжда и да предприема 

действия по жалби на гражданите от Софийска област съгласно 

правомощия на Областна администрация.  

На всяко заседание се съставят протоколи за всяка жалба или 

сигнал с информация за входящ номер и предприети последващи 

действия.  

С цел оптимизиране на работата се приема, че при постъпване на 

жалбата и след поставяне на резолюция от ръководството следва 

разпределение по отдели и конкректното изпълнение се възлага 

на определен изпълнител. В Комисията се докладва от всеки 

работещ по преписката какво е предприето.  

Проблем в работата на комисията е липсата на отговор от 

общините и други институции което забавя във времето 

отговорите до жалбоподателите. За всички предприети действия 

по сигналите, с копие се уведомяват жалбоподателите, за да са 

наясно с предприетите мерки от страна на Областната 

Администрация на Софийска област. 

След провеждане на комисиите се съставя протокол, който се 

предоставя на всички членове за запознаване и съответни 

бележки. Всеки удостоверява с подпис присъствие и съгласие с 

текста.  

 



Комисията прие решение ежемесечно да заседава всеки първи 

понеделник от месеца, но при евентуално наличие на постъпили 

по-голям брой жалби и сигнали от граждани да се заседава по 

инициатива на нейния председател.     

 

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Николай Борисов  

Заместник областен управител и  

Председател на Комисия по чл.7а от ЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


