РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
на област Перник
ПРОТОКОЛ №3

на постоянно действащата комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на
областните администрации

за

разглеждане

граждани, организации и омбудсмана,

на предложения и сигнали

на

свързани с дейността на териториалните

звена на министерствата и на другите административни структури, във връзка с
глава осма на Административнопроцесуалния кодекс.

Днес 01.03.2018 г. в 10.00 часа в кабинета на Заместник областния управител
Иво Иванов се проведе редовно заседание на комисията, назначена със Заповед
№РД-142/02.10.2017

г.

на

Областния

управител

на

област

Перник

с

административен център гр. Перник.
Присъства комисията в състав:
Председател: Иво Иванов - Заместник областен управител
Секретар: Биляна Лазова - Главен експерт “Административен контрол” в дирекция
АКРРДС
Членове:
1.

Елена Иванова – ИД Директор на дирекция АКРРДС

2.

Екатерина Петрова - Главен експерт „Регионално развитие”

3.

Боряна Сандова - - Главен експерт „Държавна собственост”

4.

Ива Станилова - Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС

5.

Диана Кирилова - Старши експерт „Регионално развитие”

I.Комисията прие и анализира постъпилите предложения и сигнали 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 Перник на основание чл.

7а от Устройствения правилник на областните администрации и по реда на глава
осма от Административнопроцесуалния кодекс, както следва:
1.Жалба с вх.№34-Й-2/21.02.2018 г. от г-жа Гергана Георгиева Йорданова от
гр.Батановци, с твърдение за извършван психически тормоз на работното място от
инж.Марио Ников – Началник гара и арогантно поведение от негова страна към
колеги и пътници, което е създава множество конфликти.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Като приема за сведение и информацията изложена от жалбоподателката на
приемен ден на областния управител на 27.02.2018 г. Възложено е на старши
експерт „Регионално развитие” – Диана Кирилова да изготви писмо до ДП
Национална компания "Железопътна инфраструктура" и Дирекция инспекция по
труда- Гр.Перник, с копие до г-жа Йорданова, с което да бъде препратено по
компетентност за предприемане на необходимите мерки по казуса за опазване
здравето и живота на пътуващите граждани.
2.Сигнал с вх.№34-Г-2/27.02.2018 г. от г-н Георги Георгиев от гр.Перник, с
твърдение за бездействие от страна на полицейски служители и неизпълнение на
служебните им задължения при извършена кражба от дома му, находящ се на
ул.“Отец Паисий“, бл.10, вх.“В“, ет.4, ап.64.
Комисията допуска сигнала за разглеждане и счита същия за основателен.
Като възлага на главен експерт „Административен контрол” –Биляна Лазова да
изготви писмо до ОД на МВР Перник, с копие до г-н Георгиев, с което да бъде
препратен по компетентност

за предприемане на необходимите действия за

извършване на проверка по описания с сигнала случай.
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