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

ПРОТОКОЛ № 6
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, 07.06.2018 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 д2. я „АКРРДС” и Главен юрисконсулт;
3. Екатерина Петрова – Главен експерт “Регионално развитие“;
4. Диана Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“;
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. Имейл с вх.№ 34-Т-10/31.05.2018г от г-жа Даниела Тодорова, с искане за вземане
на мерки по въпрос свързан с лошото състояние на път към махала „Селото“ и други
махали в с. Враня стена.
Комисията реши да бъде извършена проверка на място за състоянието на
посочения път и да бъде изготвен протокол от проверката. Същата да бъде

извършена от г-н Иво Иванов – Зам. областен управител, Диана Кирилова – Старши
експерт „Регионално разнитие“ и представител от община Земен.
2. Жалба с вх. № 34-К-6/01.06.2018г. от г-жа Цветанка Константинова с
искане за съдействие, относно прекъснато електрозахранване.
Комисията реши да бъде проведен телефонен разговор с г-жа Константинова
за да се уточни към момента дали има електрозахранване.
При проведения телефонен разговор между г-н Иванов и г-жа Константинова,
стана ясно, че към момента електрозахранването е възстановено. По данни на
госпожата, в махала“Скочиловец“ няма изградено самостоятелно трасе и е свързана
към Мина „Бела вода“, поради това много често прекъсва електрозахранването.
Комисията реши да бъде изпратено писмо до Чез Разпределение България АдРегион Перник, относно възможностите за определяне и изграждане на
самостоятелно трасе за махалата.
3. . Жалба с вх. № 34-С-10/28.05.2018г. от г-н Румен Стефанов с искане за
съдействие, относно становище на община Брезник за откриване на животински
обект.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Възлага на старши експерт “Регионално развитие“ – Диана Кирилова да изпрати
писмо до община Брезник за становище по случая и издаване на необходимия
документ на лицето.
II. Комисията се запозна с получени отговори по разгледани преписки на предишни
заседания:
1. Получен отговор с вх. № 08-03-15(1) от община Радомир по жалба с вх. № 34ГГ-3/13.03.2018г. от г-жа Миглена Петрова, относно състоянието на жилищен
блок 32 в гр. Радомир кв. Арката.
От общината ни уведомяват, че по случая са извършени множество проверки.
Последната е във връзка с нашето писмо, като от нея е съставен констативен
протокол. Установено е, че в апартаментите от първи до четърти етаж почти
всички са без врати и прозорци. Само един апартамент на трети етаж се
обитава.
Въз основа на констатациите , отразени в протокола е необходимо да се
изпълни разпоредбата на чл.195, ал.3 от ЗУТ.
С оглед на гореописаното комисията счита, че за момента трябва да бъде
приключена преписката.
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Председател: ---------------------------/Иво Иванов /
Членове:
1.---------------------------/ Елена Иванова/
2. ---------------------------/Екатерина Петрова/
3. --------------------------/Диана Кирилова/

Изготвил:
Старши експерт „Регионално развитие“ - Диана Кирилова
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