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 № 10

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 10.08.2017 г. в 14.00 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 се запозна с получените становища по разглеждани преписки на
предишни заседания, както следва:
1.

Получен отговор от Община Трън с копие до жалбоподателката с вх. №08-04-

22(1)/03.08.2017 г.,

по жалба с вх.№ 34-А-14/15.06.2017 г. от г-жа Аделина

Ангелова от гр.София, с който уведомяват, че е извършена проверка на място в село
Лева река, община Трън, като в момента на извършването й не са установени
наличие на дървен материал, складиран по улиците или свободна паша на коне, но
са направени предписания, с оглед пресичане на безконтролното пускане и

свободното движение на коне в село Лева река. В становището е изложена и
подробна информация за собствеността на бившата болница, лошото й състояние,
където със заповед на кмета на общината са настанени общо 6

души, който са

отказали да получат покани за доброволно освобождаване на помещенията. В
писмото общинска администрация уверява, че при неизпълнение ще преминат към
освобождаване на имота.
Комисията, счита преписката за приключена.
2.

Получен отговор от Община Перник с копие до жалбоподателя с вх. №08-01-

199(1)/07.08.2017

г.,

по

жалба

с

вх.№

34-Т-7/10.07.2017

г.

от

г-н

Драго

Трендафилов от град Перник, с който уведомяват, че няма данни относно Заявление
за предоставяне на кадастрални, регулационни и

нивелентни данни

от

г-н

Трендафилов. Считат твърденията за неоснователни и насочват жалбоподателя за
получаване на услугата от Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.Перник.
Комисията, счита преписката за приключена.
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