РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД
№ 84
гр. Търговище, 11.03.2015 г.
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Административнопроцесуалния кодекс, както и с оглед оптимизация на работния
процес на комисията
УТВЪРЖДАВАМ:
І. Състав 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 Търговище
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов – Заместник областен управител на Област
Търговище
2. Секретар: Тодорка Танева – Главен секретар на Областна администрация Търговище
и членове:
3. Иванка Димчева – директор дирекция АКРРДС
4. Кирил Кирилов – Главен експерт ТУИС в дирекция АКРРДС
5. инж. Йоан Пеев – директор дирекция АПОФУС
6. Елина Драгиева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС.
7. Антония Стефанова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
8. Татяна Тодорова – Главен експерт ДС в дирекция АКРРДС
ІІ. Настоящата заповед отменя Заповед № 465/09.12.2014 г. и Заповед № 20
от 22.01.2015 г. на областния управител на област Търговище, свързана с дейността
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на Комисията, създадена по чл.7а от Устройствения правилник на областните
администрации.
ІІІ. Комисията е правоприемник на цялата дейност и архив на комисията
създадена със Заповед № 355/06.10.2014 г. на областния управител, на основание
чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации.
ІV. Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.
V. Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение срещу
подпис на членовете на Комисията по чл.7а, ал.1 от Устройствения правилник на
областните администрации, както и на служителите на Областна администрация –
Търговище за сведение.

СВЕТЛИН БОНЕВ /п/
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