РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител на
Област Перник

ПРОТОКОЛ № 7
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

които

на

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, 06.07.2018 г., в кабинета на Заместник областен управител г-н Иво
Иванов

се

проведе

заседание

на

комисията,

назначена

със

Заповед

РД

–

142/02.10.2017г. на Областния управител на област с административен център – гр.
Перник.
Присъства комисията в състав:
Председател: Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник
Членове:
1. Елена Иванова – Директор на д-я „АКРРДС” и Главен юрисконсулт;
2. Екатерина Петрова – Главен експерт “Регионално развитие“;
3. Диана Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“;
4. Боряна Сандова – Главен експерт „ Държавна собственост“
I.

Комисията

провери

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 както следва:
1. Жалба с вх. № 34-Р-3/14.06.2018г. от г-н Рангел Раденков, живущ в гр.
Перник, ул.“Отец Паисий“ бл.10, вх.Г ап. 67 с искане за съдействие по въпрос,
свързан с платена фактура към Топлофикация, която не се признава от дружеството.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и възлага на Диана Кирилова Старши експерт „Регионално развитие“ да изготи писмо до „Топлофикация- Перник“
АД, с копие до жалбоподателя, с което да бъде препратена по компетентност с

искане за извършване на проверка и предприемане на необходимите действия.
2. Жалба с вх. № 34-А-12/19.06.2018г. от г-н Младен Атанасов, живущ в гр.Трън с
искане за съдействие, относно проблем с улично осветление, неокосена трева около
обществена чешма, както и проблем с липса на врата на електрическо табло.
Комисията допуска жалбата за разглеждане, същата е била изпратена и до
Министерски съвет, които от своя страна я изпращат до Областна администрация –
Перник и община Трън за проверка.
Предходна жалба от г-н Младенов е постъпвала през 2017г. с Вх. № 34-А21/21.08.2017 г. на която г-н Атанасов е получил писмен отговор от страна на
община Трън.
Комисията реши и възлага на Диана Кирилова - Старши експерт „Регионално
развитие“ да изготви писмо до община Трън, с копие до г-н Атанасов, с което да
изиска становища по така изложените проблеми в жалбата.
3. Жалба с вх. № 34-Д-8/25.06.2018г. от г-н Иван Димитров, с твърдение за
лошо състояние на улица „11-та“ в кв. Рудничар, което възпрепяства и затруднява
движението на автомобили.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Като възлага на Диана Кирилова - Старши експерт „Регионално развитие“ да изготви
писмо до община Перник, с копие до г-н Димитрова, с което да бъде препратена
молбата по компетентност за изготвяне на становище по случая.
4 . Жалба с вх. № 34-П-8/27.06.2018г. от г-жа Теменужка Петрова с твърдение
за законови нарушения от страна на Общински съвет Перник, извършени през
2014г., относно предоставен имот публична общинска собственост.
Комисията разгледа жалбата на г-жа Петрова. Същата е входирала в Областна
администрация – Перник и заявление за приемен ден за м. юли по същия въпрос. По
повод Заявление с вх.№ 34-П-7/18.06.2018г. е изготво писмо до община Перник, с
копие до г-жа Петрова за становище от общинската администрация по конкретния
казус.
5 . Жалба с вх. № 34-ГГ-16/27.06.2018г. от живущи в гр. Перник, ул. „Св.Св.
Кирил и Методий„ бл.14 с твърдение за затворена пътна отсечка от и до блок 14.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Като възлага на Диана Кирилова - Старши експерт „Регионално развитие“ да изготви
писмо до община Перник, с копие до г-н Манчев, с което да бъде препратена
молбата по компетентност за становище по случая.
6. Жалба с вх.№ 34-С-13/25.06.2018г. от г-н Румен Стефанов с поредно
твърдение, че от страна на община Брезник, не му е издадено необходимото
становище за регистрация на животновъден обект.
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Комисията допуска повторно разглеждане на жаблата на г-н Стефанов, като
възлага на г-жа Елена Иванова – Главен юрисконсулт

и Директор на дирекция

АКРРДС да изготви писмо до община Брезник , с копие до г-н Стефанов с указания
за предприемане на необходимите действия, във връзка с чл.133, ал. 1 от Закона за
за ветеринарномедицинската дейност.
II. Комисията се запозна с получени отговори по разгледани преписки на предишни
заседания:
Получен отговор с вх.№ 08-01-116(1)/20.06.2018г. от община Перник по
жалба с Вх. № 34-Б-3/26.03.2018г. от г-н Райчо Будинов, с който уведомяват, че
Решение № 6 от 24.08.2015г. не е разглеждано и ще бъде разгледано на първо
заседание на комисията, и ще бъде издадена нова заповед на кмета на община
Перник във връзка с изискванията на чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ.
На г-н Будинов е върнат отговор, относно действията, които ще предприеме
община Перник и комисията реши преписката да бъде приключена.

Председател: /П/
/Иво Иванов /
Членове:
1. /П/
/ Елена Иванова/
2. /П/
/Екатерина Петрова/
3.

/П/
/Диана Кирилова/

4. /П/
/Боряна Сандова/
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