РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

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

ПРОТОКОЛ № 11

на комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и
омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на
другитеадминистративниструктури,

коитоосъществяват

административно

обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящиобществени
услуги на територията на Област Перник, във връзка с чл. 7а от Устройствения
правилник на областните администрации.
Днес, 26.11.2018 г., в кабинета на Заместник областен управител г-н Иво Иванов се
проведе заседание на комисията, назначена съсЗаповедРД – 118/08.10.2018г. на
Областнияуправител на област с административенцентър – гр. Перник.
Присъствакомисията 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. Милена Василева – Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС
3. Инж. Диана Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
4. Инж. Анита Радославова – Главен експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС

I.Комисиятапроверипостъпилитепредложения

и

сигнали

на

граждани,

организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на
министерствата

и

на

другитеадминистративниструктури,

коитоосъществяват

административно обслужване, както и с дейността на органи и организации,
предоставящиобществени услуги на територията на област Перниккактоследва:
1. Жалба с Вх. № 34-И-17/30.10.2018г. от г-жа Стоянка Иванова, относно
мръсния въздух, шума, липсата на паркоместа и разрушени градински площи
пред бл.18 и бл.20 на ул. „Кракра“.
Комисията разглежда жалбата и възлага на Главен юрисконсулт в дирекция
АКРРДС – Елена Ивановада изпрати писмо до жалбоподавателката, с което да
бъде изяснено, че обществения ред се урежда с Наредба №1 за обществения

ред на територията на Община Перник. Контролът по изпълнението на тази
наредба се извършва от кмета на Общината. Областният управител не
разполага с правомощия за разрешаване на описаните проблеми.
2. Преразглеждане на жалба с Вх.№ 34-П-8/27.06.2018г. отг-жа Теменужка
Петрова относно необходимостта от извършване на административни действия
по отношение възстановяване собствеността на имот публична общинска
собственост, намиращ се в с. Драгичево.
Комисията преразглежда жалбата и възлага на Милена Василева – Старши
юрисконсулт в дирекция АПОФУС да изпрати писмо до жалбоподавателката,
скоето да я уведоми, че следва да се установиправният статус на процесните
имоти от Община Перник, но предвид факта, че самата тя не е собственик,
Областна администрация няма право да й предоставя информация, касаеща
посочения имот.
3. Заявление от Иво Цветков Вх. № 33-00-4/21.11.2018г., с твърдение за
корупционна практика от страна на Кмета на Община Перник – Вяра
Церовска, относно липсата на изход към собствения му имот. По случая е
работила главен експерт “Регионално развитие“ – арх. Екатерина Петрова изпращани са писма до Община Перник, направена е и проверка на място в с.
Студена.
Комисията преразглежда жалбата и възлага на арх. Екатерина Петрова – като
експерт, запознат със преписката, да напише писмо до г-н Цветков, с което да
го информира за предприетите до момента и за предстоящите действия от
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страна на Техническия отдел в Община Перник до действителното изграждане
на пътя до собствения му имот, считано от направената справка в Община
Перник.
II.Комисията се запозна с получени отговори по разгледани преписки на
предишни заседания:
1. Получен отговор от Община Трън с вх. № 34-Й-(2)/19.11.2018г. във връзка с
жалба с Вх. №34-Й-3/19.09.2018г. от г-н Петър Йонев, с който отговор ни
уведомяват, че с. Кожинци не разполага със одобрен кадастрален и
регулационен план,а в такива случаи огради се поставят по съществуващи
имотни граници и не се издава разрешение за строеж за лека прозирна
ограда. Предвид гореизложеното комисията, счита преписката за приключила.
2. Получен отговор от Комисията за енергийно и водно регулиране, относно
изпратено напомнително писмо от страна на Областна администрация –
Перник с изх.№20-00-17/09.11.2018г., с което ни уведомяват, че КЕВР се е
произнесла с решение, изпратено до жалбоподавателката. Предвид
гореизложеното комисията, счита преписката за приключила.
3. Получен отговор от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД – РЕГИОН ПЕРНИК с
Вх. №18-00-190-(1)/15.11.2018г., относно напомнително писмо, изпратено от
страна на Областна администрация – Перник с Изх.№18-00-190/09.11.2018г.,
с което ни уведомяват, че са предприели необходимите действия за
подобряването на качеството на доставяната ел. енергия. Предвид
гореизложеното, комисията счита преписката за приключила.

Председател: /П/
/Иво Иванов /
Секретар: /П/
/Иванна Венева/
Членове:
1. /П/
/ Елена Иванова/
2. /П/
/Милена Василева/
3. /П/
/Анита Радославова/
4. /П/
/Диана Кирилова/
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Изготвил:
Младши експерт „Административен контрол“ - Иванна Венева
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