РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
Областен управител на област Перник

ПРОТОКОЛ №7
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 14.09.2016 г. в 9.30 часа в кабинета на Заместник областния управител
инж.Валентин Димитров се проведе редовно заседание на комисията, назначена със
Заповед №РД-8/15.01.2016

г. на Областния управител на област

Перник

с

административен център гр. Перник.

Присъства комисията в състав:
Председател: инж.Валентин Димитров - Заместник областен управител
Секретар: Биляна Лазова - Главен експерт “Административен контрол” в дирекция
АКРРДС
Членове:
1. Стефка Петрова - Директор на дирекция АКРРДС
2. Елена Иванова – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
3. Екатерина Петрова - Главен експерт „Регионално развитие”
4. Боряна Сандова - Главен експерт „Държавна собственост”
5. Ива Станилова - Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС

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-К-9/08.09.2016

г. от г-жа Марта Кордина, с изказ на

благодарност към областния управител и служителите на администрацията, като
продължението са изложени отново проблемите на населеното място, който вече
неколкократно

са

представени

в

предишните

й

жалби,

а

именно

относно

извършването на нерегламентирана сеч в района на махала Бохова, вследствие на
която е разрушена пътната инфраструктура, за настояването на жителите на махала
Бохова за нов водопровод за битово-питейна нужди и други.
Г-жа Кордина неколкократно е сезирала Областна администрация Перник,
както и Администрацията на Министерски съвет с изложените в посочената жалба
проблеми на махала Бохова. При разглеждане на предишната жалба, комисията
инициира среща с г-жа Кордина, вследствие на което отново бяха изпратени писма
до отговорните институции, и общинска администрация Трън подмени с нов
националния

флаг

на

Република България

върху

сградата

на кметството

в

населеното място – село Бохова, община Трън.
В настоящата, тя не излага нови факти и обстоятелства, за това, при
разглеждането й комисията единодушно реши, че не е необходимо да бъде
разглеждана, съгласно чл.124, ал.1 от АПК, във връзка с чл.33, ал.1 от Правилника
на комисията.
Предвид гореизложените мотиви комисията, счита преписката за приключена.

2. Писмо – копие до Областния управител с вх.№34-Н-15(8)/07.09.2016 г. от Йордан
Николов срещу Кмета на Община Земен и действията му по отношение на
многократно поставения проблем за имот находящ в местността „Поятите”, село
Беренде, Община Земен, озаглавен „В лабиринта на безхаберието 5”.
Съгласно чл.27 от Правилника на комисията и предвид чл.38 от Вътрешните
правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в
Областна администрация Перник, комисията приема единодушно със седем гласа
писмото на г-н Николов за сведение. С мотив, за това че същото е разгледано по
компетентност от Дирекция за национален строителен контрол, гр.София, видно от
приложено писмо с техен №ПК-964-03-374/20.07.2016 г., с указание към началника
на РО НСК Перник при РДНСК Югозападен район, че му е вменено упражняването на
контрол по изпълнение на дадените нареждания, с писмо от 28.03.2016 г.
Предвид изложените мотиви последващо разглеждане на проблема не е от
правомощията на комисията.

Председател:

/П/
/инж. Валентин Димитров/
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