РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
на област Перник

ПРОТОКОЛ №4
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 06.06.2017 г. в 14.00 часа в кабинета на Заместник областния управител
г-н Иво Иванов се проведе редовно заседание на комисията, назначена със Заповед
№РД-66/26.05.2017 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”

Заседанието на комисията бе редовно и се проведе при необходимия кворум
на основание чл.18 от Правилника й, тъй като на него присъстваха половината плюс
един от членовете на комисията
От

Председателят

на

комисията

в

началото

на

заседанието

постъпи

предложение като втора точка да бъде включена точка други.
С 5 гласа предложението му бе прието.

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-ГГ-10/29.05.2017 г. от жителите на махала „Трънска“ в гр.
Батановци, в която напомнят за необходимостта от изграждане на канализационна
мрежа в града. В същата са изложени твърдения за

липсата на тротоар и

необходимост от изграждането му, както и на предпазни средства към него, заради
непосредствено преминаващ главен път, с цел предотвратяване на непрекъснати
тежки инциденти в този участък от пътя.
Комисията допуска жалабата за разглеждане и счита същата за основателна, като
възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна Лазова да изготви
писмо, с което да се изиска от Кмета на Община Перник и Областно пътно
упраленеие да бъде предоставено становище по твърденията, както и да бъдат
предприети необходимите действия за разрешаване на проблемите на жителите на
махала „Трънска“, гр.Батановци, по компетентност, за което да бъдем уведомени,
както жалбоподателите.

II. Други
В тази втора точка комисията по инициатива на г-н Иванов проведе дискусия
за всички постъпващи жалби в администрация и в частност тези сигнали и жалби, по
казуси, които се приемат на ежемесечния приемен ден на областния управител,
тяхното

разпределение

и

разглеждане

от

експертите

и

ангажимента

за

дефинирането им към комисията.
Г-н Иванов каза, че отразява като сериозен ангажимент на администрацията
и комисията по отношение на грижата към българския гражданин, съпричастност към
проблемите му, както тяхното дефиниране и разрешаване със съдействието на
компетентните институции.
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