РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
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 12.07.2017 г. в 13.30 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. Изабела Борисова – 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-ГГ-16/05.07.2017 г. от г-н Митко Любомиров Стоянов от

гр.Перник и живущите в блок на площад „Кракра Пернишки“ №17, с искане за
отстраняване на дългогодишен проблем с денивелацията на канала за фекалните
води и запушени канализационни шахти, твърдят че поради забава в предприемане
на действия, може да възникне епидемия.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна,
като възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна Лазова да
изготви писмо, с което да бъдат поканени за междуведомствена проверка:


г-н Иван Витанов – Управител на „ВИК“, гр.Перник;



представител на Асоциацията по ВИК;



представител на общинска администрация и



представител от живущите в блока.
От проверката следва да бъде представен протокол.

I. Комисията се запозна с получено становище по разглеждана преписка на
предишно заседание, както следва:
1.

Получен отговор от Община Перник с вх. №08-01-166(1)/06.07.2017 г. по

жалба с вх.№34-В-4/09.05.2017 г. от г-жа Десислава Василева от село Рударци,
община Перник, с който уведомяват, че е информирана фирма “Анжело груп“ ЕООД,
с която имат сключен договор, да предприемат съответните действия по Закона за
защита на животните. Комисията реши отговора да бъде изпратен за сведение на
жалбоподателката.
Комисията, счита преписката за приключена.
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