РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Областен управител на
Област Перник
ПРОТОКОЛ № 3
на комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и
омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на
другите

административни

обслужване,

както

и

с

структури,
дейността

на

които
органи

осъществяват
и

административно

организации,

предоставящи

обществени услуги на територията на Област Перник, във връзка с чл. 7а от
Устройствения правилник на областните администрации.
Днес, 24.07.2020 г., в кабинета на Заместник - областния управител г-н Иво Иванов се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед
№РД–62/22.08.2019 г. на Областния управител на област с административен
център гр. Перник.
Присъства комисията в състав:
Председател: Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник
Секретар : Иванна Венева – Младши експерт „Административен контрол“ в
Дирекция АКРРДС
Членове:
1. Михаела Асенова – Старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС;
2. Инж. Диана Кирилова - Главен експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
3. Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в Дирекция
АКРРДС
4. Инж. Йонка Пеловска – Външен експерт „Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
5. Изабела Борисова – Директор на Дирекция АКРРДС
I. Комисията разгледа 1 (един) брой постъпили 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, както следва:
1.Сигнал с Вх.№33-00-95/23.06.20 г. от г-н Павел Йонков Петров относно оферти от
фирма за газифициране на собствения му имот, който се намира на ул. „Одрин“
№65, гр. Перник.
Комисията разгледа сигнала и взе решение Иванна Венева -

Младши

експерт „Административен контрол“ да изготви писмо до община Перник, с
копие до Комисията за защита на потребителите и до жалбоподателя, с
коeто да бъде изискано становището на община Перник по темата.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито.
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