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 № 14

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 27.11.2017 г. в 10.30 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. Ива Станилова - Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС
4. 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.Жалба с вх.№34-Г-15/20.11.2017 г. от г-жа Стефка Тодорова Георгиева от
гр.Брезник, с твърдения за проблем с недвижим имот поради оттичане на мръсната
вода на съседен в техния. С искане за извършване на проверка и оказване на
съдействие.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна. Като
възлага на главен експерт „Регионално развитие” – арх.Екатерина Петрова да
изготви писмо до Община Брезник, с копие до жалбоподателката, с което да бъде
препратено

по

компетентност

за

извършване

на

проверка

и

с

искане

за

предоставянето на констативен протокол от нея.

2.Заявление с вх.№34-С-37/17.11.2017 г. от г-жа Станислава Петрова Станкова,
уведомява за непредоставена административна услуга от кметския наместник на
с.Филиповци, община Трън. С искане за оказване на съдействие за получаването на
удостоверения за наследници на Мито Илиев Йовичин и Станко Стаменов Митичев.
Комисията

допуска

заявлението

за

разглеждане

и

счита

същото

за

основателно. Като възлага на старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС – Ива
Станилова да бъде изготвено писмо до Община Трън, с копие до заявителката, с
което да бъде препратено заявлението по компетентност с искане за предприемане
на необходимите действия за извършване на административната услуга.

3.Молба с вх.№34-С-38/17.11.2017 г. от г-н Емил Йорданов Стоилов от гр.Перник,
който отглежда животни на територията на община Брезник. С искане за оказване на
съдействие за ползване на пасище като животновъд.
Комисията допуска молбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Като възлага на Биляна Лазова – Главен експерт „Административен контрол” да
изготви писмо, с което да бъде препратена до Община Брезник, с копие до молителя,
с което да бъде изискано становище от общинска администрация по конкретния
казус.

II. Комисията се запозна с получени становища и отговори по разглеждани
преписки на предишни заседания, в следния ред:

1.Благодарствено писмо с вх.№34-К-15/21.11.2017 г. от г-н Калин Каменов от
гр.Радомир, по преписка с вх.№ 34-К-12/02.11.2017 г., уведомява ни за предприети
действия от Кмета на Община Радомир и за новия облик на квартал „Гърляница“
след почистването му, изказвайки благодарности към него и към Областна
администрация за взетото отношение по казуса.
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Предвид гореизложеното комисията, счита преписката за приключена.

2.Получен отговор от Община Перник с вх. №08-01-200(2)/15.11.2017 г. по
жалба с вх.№ 34-С-9/19.07.2017 г. от г-жа Анна Велинова Сандова, с който
уведомяват г-жа Сандова и нас, че в изпълнение на разпоредбите на Закона за
устройство на територията са предприети необходимите действия, но тъй като има
образувано съдебно производство, работата по административната преписка ще
бъде продължена след произнасяне на съда с влязло в сила решение.
Предвид гореизложените мотиви комисията, счита преписката за приключена.

Председател:

/П/
/Иво Иванов/

Секретар:

/П/
/Биляна Лазова/

Членове:
1.

/П/
/Елена Иванова/

2.

/П/
/Екатерина Петрова/

3.

/П/
/Ива Станилова/

4.

/П/
/Диана Кирилова/

3
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

