РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител на
Област Перник

ПРОТОКОЛ № 4

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 структури, които
осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и
организации, предоставящи обществени услуги на територията на Област
Перник, във връзка с чл. 7а от Устройствения правилник на областните
администрации.
Днес, 14.06.2019 г., в кабинета на Заместник областен управител г-н
Иво Иванов се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед
РД – 118/08.10.2018г. 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. Милена Василева – Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС
3. Инж. Диана Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
I. Комисията разгледа 3 (три) броя 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 с Вх.№33-00-65/31.05.2019 г. от жителите на с. Радово,
кв. „Ивчина махала“, гр. Трън относно торище, което е разположено на пътя
и възпрепятства нормалното преминаване на жителите до вилите и домовете
си. Комисията разгледа жалбата, счита същата за основателна и възлага на
инж. Диана Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“ в дирекция
АКРРДС да изготви писмо до кмета на община Трън, с което да изиска да
бъде направена проверка по случая.
2.
Жалба с Вх.№33-00-59/29.05.2019г. от живущите на улица
„Райна Княгиня“, кв. „Драгановец“, гр. Перник относно събирането на
автомобили вечер на улицата, които вдигат шум след 22.30 часа. Комисията
разгледа жалбата и възлага на Елена Иванова – Главен юрисконсулт в
дирекция АКРРДС да изготви писмо до ОД на МВР, с което да изиска
проверка по случая и предприемане на действия по преустановяване на
нарушенията.
3.
Жалба с Вх.№33-00-71/13.06.2019 г. от Снежана Иванова
Христова относно пострадалата й къща, в следствие на земетресението от 22
май 2012 г. Комисията разгледа жалбата и възлага на Иванна Венева –
Младши експерт в Дирекция АКРРДС да изготви писмо до община Перник, с
което да я препрати по компетентност за предприемане на необходимите
действия.
4. Преразглеждане на Молба с Вх.№33-00-55/22.05.2019г. от
живущите на адрес : гр. Перник, ул. „Кракра“, бл.47 за съдействие относно
лошото състоянието на междублоковото пространство между бл. 47 на
ул. „Кракра“, бл. 5 и бл. 5А на ул. „Райко Даскалов“. Комисията възлага на
Милена Василева – Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС да изготви
писмо до община Перник за изискване на становище по случая.
V.Комисията се запозна с 2 (два) получени
разгледани преписки на предишни заседания:

отговори

по

1. Получен отговор с от страна на Община Радомир с
Вх.№08-00-292-(1)/13.06.2019 г. по жалба от Теодосий Дойчинов с
Вх.№33-00-48/02.05.2019г относно отказ за издаване на удостоверение за
наследници. В отговора община Радомир препраща цялата кореспонденция с
г-н Дойчинов, от която става ясно, че той е уведомен за изискванията на
Закона за гражданската регистрация по издаването на акт. Комисията взе
решение Елена Иванова – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС да
изготви писмо до жалбоподателя, с което да го уведоми за становището на
община Радомир по случая, с което счита преписката за приключила.
2.
Получен
отговор
от
страна
на
Община
Перник
с
Вх. №08-00-311/05.06.2019 г. по подписка от живущите на ул. „Юрий
Гагарин“, бл.17, вх. Д, кв. Изток в подкрепа на семейство Петрови с
Вх. №33-00-51/14.05.2019г., които живеят в общинско жилище, но след
смъртта на сина им следва да им бъде отнето. В отговора си община Перник
ни информира, че г-н Петров е получил заповед за настаняването му, заедно
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с тричленното си семейство, в общинско жилище за срок от 2 години.
Предвид гореизложеното комисията счита преписката за приключена.
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