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 № 15

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 07.12.2017 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. Боряна Сандова - Главен експерт „Държавна собственост”
4. Ива Станилова - Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС
5. Диана Кирилова - Старши експерт „Регионално развитие”

I. Комисията се запозна с получен отговор по разглеждана преписка на
предишно заседание, в следния ред:
1.

Получен отговор от Община Перник с вх.№08-01-273(1)/28.11.2017 г.

по заявление с вх.№34-П-11/27.10.2017 г. от г-жа Ирина Георгиева Първанова от
кв.Бела вода, гр.Перник, с който ни уведомяват, че сградата се ползвана от
НЧ“Пробуда-1935 г.“ е публична общинска собственост и съгласно нормативната
уредба няма възможност за предоставяне на помещение по искането им „за
подсигуряване на помещение за изпиване на кафе“, .

Предвид гореизложените мотиви комисията, счита преписката за приключена.

2. Получен отговор от Община Радомир с вх.№08-03-55(1)/30.11.2017 г.

по

молба с вх.№34-К-12/02.11.2017 г. от г-н Калин Каменов от гр.Радомир, с който
уведомяват г-н Каменов и нас, за предприетите мерки по почистване на около
блоковите пространства в жилищния комплекс „Гърляница“ в гр.Радомир, и с което
призовават гражданите за опазване и недопускане изхвърляне и разпиляване на
отпадъци извън предназначените за това места.
Комисията, счита преписката за приключена.
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