РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Областен управител на
Област Перник
ПРОТОКОЛ № 2
на комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и
омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на
другите

административни

обслужване,

както

и

с

структури,
дейността

на

които
органи

осъществяват
и

административно

организации,

предоставящи

обществени услуги на територията на Област Перник, във връзка с чл. 7а от
Устройствения правилник на областните администрации.
Днес, 14.02.2020 г., в кабинета на Заместник - областния управител г-н Иво Иванов се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед
№РД–62/22.08.2019 г. на Областния управител на област с административен
център гр. Перник.
Присъства комисията в състав:
Председател: Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник
Секретар : Иванна Венева – Младши експерт в Дирекция АКРРДС
Членове:
1. Елена Иванова – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС;
2. Михаела Асенова – Старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС;
3. Инж. Диана Кирилова - Главен експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
4. Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в Дирекция
АКРРДС
I. Комисията разгледа 1 (един) брой постъпили 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, както следва:
1.Жалба от Борислав Радайски и Симеон Радайски относно несъгласие с
издадена скица от Община Перник на поземлен имот по плана на новообразуваните

имоти за местността „Габер“ на село Дивотино, община Перник. - Вх.№33-0016/24.01.2020 г. Комисията разгледа жалбата и взе решение младши експерт
„Административен контрол“ – Иванна Венева да изготви писмо до Община Перник за
изискване на становище по случая.
II. Комисията се запозна с 3 (три) броя преписки, разглеждани на
предишни заседаия на Комисията, поради липсата на получен отговор на
изпратени писма от Областна администрация – Перник към компетентна
институция:
1. Липса на отговор от страна на община Земен на писмо, изпратено от Областна
администрация – Перник относно жалба от Богдан Пейчев, жител на с. Беренде,
във връзка с междусъседски отношения и с твърдение за липса на действия от
страна

на

Общината

-

Вх.№33-00-163/29.11.2019г.

Комисията

разгледа

преписката и взе решение младши експерт „Административен контрол“ – Иванна
Венева да изготви напомнително писмо до Община Земен.
2. Липса на отговор от страна на община Перник на писмо, изпратено от Областна
администрация – Перник относно жалба от Елена Иванова, живуща в гр. Перник,
ул. „Палма“ №70, във връзка с междусъседски отношения и с твърдение за липса
на действия от страна на Общината - Вх.№33-00-163/29.11.2019г. Комисията
разгледа преписката и взе решение младши експерт „Административен контрол“–
Иванна Венева да изготви напомнително писмо до Община Перник.
3. Липса на отговор от страна на „Топлофикация Перник“ АД на писмо, изпратено от
Областна администрация – Перник, във връзка с жалба от Марина Лукарова
относно калкулирането на топлата вода по време на водния режим.Вх.№18-00203/30.12.2019 г. Комисията разгледа преписката и взе решение младши експерт
„Административен контрол“ – Иванна Венева да изготви напомнително писмо до
„Топлофикация Перник“ АД.
Председател:---------------------------/Иво Иванов /
Секретар ……………………………………………….
/Иванна Венева/
Членове:
1. ---------------------------/ Елена Иванова/
2. ---------------------------/Михаела Асенова/

3.---------------------------/Диана Кирилова/
4.--------------------------/Бистра Тодорова/

Изготвил:
Младши експерт „Административен контрол“ - Иванна Венева
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