РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
на област Перник

ПРОТОКОЛ №4

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 22.03.2018 г. в 14.00 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 – 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.Молба с вх.№34-ГГ-4/13.03.2018 г. от група жители на село Мрамор,
община Трън, с искане за съдействие за направата на ремонт на пътя в селото в
участъка

на

махалите

„Марчин

дол“,

„Вучини“,

„Заини“,

„Пункови“

и

„Каранджулови“.
Комисията допуска молбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Възлага на старши експерт „Регионално развитие” – Диана Кирилова да изготви
писмо до Кмета на Община Трън, с копие до г-жа Рангелова, с което да бъде
препратено по компетентност за предприемане на действия по направа на настилка
на пътя в селото.
2.Жалба с вх.№34-ГГ-5/14.03.2018 г. от жители на гр.Батановци от махала
„Средорек“, с

твърдение за заустване в река Струма на канализацията на

гр.Батановци, от което при проливни дъждове фекални води и мърсотия се връщат в
домовете на гражданите. С апел за съдействие за поставяне на канализационна
тръба Ф-1300, която ще разреши проблема според тях.
Комисията не допуска жалбата за разглеждане и счита същата за извън
правомощията й. Председателят на Комисията ще резолира жалбата за разглеждане
по компетентност от Асоциацията по ВИК и за предприемане на необходимите
действия.
3.Жалба с вх.№34-ГГ-3/13.03.2018 г. от живущите в блок 32 на ж.к. Арката,
град Радомир, с твърдение за непосредствена заплаха за здравето и живота им,
поради много лошите условия и неподдържане на блока от страна на собственика.
Комисията допуска молбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Възлага на главен експерт „Регионално развитие” – арх.Петрова да изготви писмо до
Кмета на Община Радомир , с копие до г-жа Ангелова, с което да бъде препратено по
компетентност за предприемане на действия по чл.195, ал.3 и 4 от ЗУТ или чл.49 от
Закон за управление на етажната собственост /ЗУЕС/.
4.Писмо с вх.№15-00-2/16.03.2018 г. от г-жа Мая Манолова - Омбудсман на
Република България по жалба на г-жа Евелина Иванова Църнева от гр.Перник,
ул.“Брезник“120, с твърдение за нарушаване на обществения ред и тишина от
тенекеджийски

работилници

на

фирма

„МЕДА“ЕООД,

находяща

се

на

ул.“Брезник“107.
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Комисията допуска писмото за разглеждане и счита същото за основателно.
Възлага на главен експерт „Административен контрол” – Биляна Лазова да изготви
писмо до Кмета на Община Перник и Директора на ОД на МВР Перник, с копие до гжа Църнева, с което да бъде изискана проверка от компетентните органи по
Наредба№1 за обществения ред на територията на община Перник и становище по
изложените твърдения.

Председател:

/П/
/Иво Иванов/

Секретар:

/П/
/Биляна Лазова/

Членове:
1.

/П/
/Елена Иванова/

2.

/П/
/Екатерина Петрова/

3.
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/Боряна Сандова/
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/Ива Станилова/
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/Диана Кирилова/
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