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

ПРОТОКОЛ №1
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 17.01.2018 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 – 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

5.

Диана Кирилова - Старши експерт „Регионално развитие”

Със седем гласа „За” комисията прие предложения дневен ред и пристъпи към
разглеждането му, както следва:

I.Приемане на Годишен доклад на комисията за 2017 г. – годишния доклад бе
предварително изпратен на членовете същите бяха запознати със съдържанието му и
след кратки обсъждания със седем гласа „за” бе приет от комисията.
II. Комисията се запозна с получен отговор по разглеждана преписка на предишно
заседание:
1. Получен отговор от Община Брезник с вх. №08-02-42(1)/08.01.2018 г. по жалба
с вх.№ 34-Г-5/20.11.2017 г. от г-жа Стефка Тодорова Георгиева, с който
уведомяват г-жа Георгиева, г-н Евтимов и нас, че във връзка с извършена
проверка и приложен протокол от нея към преписката ще бъдат издадени
заповеди по чл.195, ал.5 от ЗУТ за премахване на постройките в двата имота с
нарушена конструкция, вследствие на срутена ограда между двата имота.
Предвид гореизложените мотиви комисията, счита преписката за приключена.
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