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

ПРОТОКОЛ № 5
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, 18.05.2018 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 дирекция „АКРРДС”;
2. Екатерина Петрова – Главен експерт “Регионално развитие“;
3. 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. Жалба с вх.№ 34-ГГ-10/09.05.2018г. от жители на с. Червена могила, община
Радомир, с искане за вземане на мерки по въпрос с честото спиране на ток в с.
Червена могила, както и подмяна на кабели и изключително слабо електроподаване.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Възлага на старши експерт“Регионално развитие“ – Диана Кирилова

да изготви

писмо до Чез – Перник, с копие до кметския наместник на с. Червена могила.

2. Имейл с вх.№ 34-З-4/02.04.2018г., вх.№ 34-З-6/26.04.2018г- и вх. № 34-З7/26.04.2018г. от г-жа Мария Захариева с искане на отговори и вземане на
незабавни мерки за осъществяване на достъп до имоти в село Враня стена.
Комисията реши на 22.05.2018г. г-жа Захариева да бъде поканена на среща
при г-н Иво Иванов, с когото да проведат разговор по повод нейните искания и да и
бъдат предоставени копия на писма(документи) по случая, за които твърди, че не е
получила.
3. Жалба с вх. № 34-Б-3/26.03.2018г. от г-н Райчо Будинов с искане за проверка по
случай с възстановяване на собственост върху имот.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Възлага на главен експерт “Регионално развитие“ – арх. Петрова да препрати
жалбата до община Перник за становище по случая.
II. Комисията се запозна с получени отговори по разгледани преписки на предишни
заседания:
1. Получени отговори с вх. № 23-00-2(1) от ДП „НКЖИ“ и вх. № 23-00-2(2) от
Дирекция

„Инспекция

2/21.02.2018г.

от

по

г-жа

труда

Гергана

„

Перник

Йорданова,

по жалба
с

което

с

вх.

№

уведомяват

34-Йг-жа

Йорданова и нас, че са извършени проверки, направени са костатациии. От
ДП „НКЖИ „ са предложили на г-жа Йорданова няколко вакантни длъжности.
Предвид гореизложеното комисията, счита преписката за приключила.
2. Получени отговори с вх. № 08-01-54(1) от община Перник и вх. № 08-0154(2) от ОД на МВР – Перник по жалба с вх. № 15-00-2/16.03.2018г. от
Омбудсмана на Република България, относно жалба на г-жа Евелина Църнева.
Община Перник ни уведомяват, че е извършена проверка от служители на
отдел „Общински инспекторат“ по времето на която не са установени
нарушения. Също така уведомяват, че от РЗИ-Перник е извършена проверка,
която е отчела че нивата на шума съответстват на изискванята на Наредба №
6 за показатели на шум в околната среда.
ОД на МВР –Перник ни уведомяват, че е извършена проверка и на лицето
Григор Манолов е връчено предупреждение на основание чл.65 от ЗМВР.
Предвид гореизложеното комисията, взе решение да уведоми Омбудсмана на
Република България и г-жа Евелина Църнева, и да се приключи 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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