РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
на област Перник
П Р О Т О К О Л № 11
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 20.09.2017 г. в 10.00 часа в кабинета на Заместник областния управител
Иво Иванов се проведе редовно заседание на комисията, назначена със Заповед
№РД-105/11.07.2017

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 – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
2. Екатерина Петрова - Главен експерт „Регионално развитие”
3. Боряна Сандова - Главен експерт „Държавна собственост”
4. Ива Станилова - Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС
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-И-9/13.09.2017 г. от г-жа Стефанка Николаева Иванова от

гр.София, с искане за оказване на съдействие за издаване на заявление за нанасяне
на подземни проводи и съоръжения върху скица по чл.114, чл.124, чл.135, чл.140 и
чл.150

от

ЗУТ.

Предоставя

цялата

водена

администрация Радомир по изложения казус.

кореспонденция

с

общинска

Комисията счита, че г-жа Иванова е получила компетентен отговор от Община
Радомир. При липсата на данни за подземни проводи и съоръжения в общинска
администрация, за което е уведомена с писмо с техен изх. №АБ-94-00-1069/1/ от
14.08.2017

г., следва да извади актуална скица от

Службата по геодезия

картография и кадастър-Перник и да се обърне към фирмата, стопанисваща
подземните проводи и съоръженията за нанасянето им на издадената скица.

II.Комисията се запозна с получените становища по разглеждани преписки на
предишни заседания, както следва:
1.Получен отговор от Община Перник с вх. №08-01-223/22.08.2017 г. по жалба с
вх.№ 34-ГГ-10/29.05.2017 г. от жителите на махала „Трънска“ в гр.Батановци, с
който уведомяват за извършена проверка, както и за липсата на финансови средства
за изграждане на подпорни стени и допълнително обезопасяване на пътя. Като
спешна мярка ще бъде поставено сферично огледало за видимост.
Комисията, реши да изпрати за сведение и в допълнение на отговора на ОПУ
– Перник на жалбоподателите, с което счита преписката за приключена.
2.Получен отговор от Община Радомир с вх. №08-03-37(1)/25.08.2017 г. по писмо с
вх.№20-00-3/26.07.2017 г. от г-н Антон Кутев – Председател на комисията по
взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, с
който предоставят цялата водена кореспонденция между общинска администрация
Радомир с г-жа Райна Божилова Михайлова и дъщеря й г-жа Живка Петрова
Стоянова по изложения казус.
Комисията, единодушно реши в отговор до г-н Кутев да изпрати подробно
описание на фактите по твърденията на г-жа Михайлова, с което счита преписката
за приключена.

Председател:

/П/
/Иво Иванов/

Секретар:

/П/
/Биляна Лазова/

Членове:
1.
2.
3.
4.

/П/
/Елена Иванова/
/П/
/Екатерина Петрова/
/П/
/Боряна Сандова/
/П/
/Ива Станилова/

2
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

