РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
ИВО ИВАНОВ
ИД Областен управител
на област Перник
/Оправомощен със Заповед №РД-165/09.11.2017 г.
на Областния управител/

П Р О Т О К О Л № 13

на постоянно действащата комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на
областните администрации

за

разглеждане

граждани, организации и омбудсмана,

на предложения и сигнали

на

свързани с дейността на териториалните

звена на министерствата и на другите административни структури, във връзка с
глава осма на Административнопроцесуалния кодекс.

Днес 09.11.2017 г. в 10.00 часа в кабинета на Заместник областния управител
Иво Иванов се проведе редовно заседание на комисията, назначена със Заповед
№РД-142/02.10.2017

г.

на

Областния

управител

на

област

Перник

с

административен център гр. Перник.

Присъства комисията в състав:
Председател: Иво Иванов - Заместник областен управител
Секретар: Биляна Лазова - Главен експерт “Административен контрол” в дирекция
АКРРДС
Членове:
1. Елена Иванова – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
2. Екатерина Петрова - Главен експерт „Регионално развитие”
3. Боряна Сандова - Главен експерт „Държавна собственост”
4. Ива Станилова - Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС
5. Диана Кирилова - Старши експерт „Регионално развитие”

I.Комисията прие и анализира 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 на основание чл.

7а от Устройствения правилник на областните администрации и по реда на глава
осма от Административнопроцесуалния кодекс, както следва:

1.

Жалба с вх.№34-П-13/31.10.2017 г. от г-н Огнян Манолов Павлов от

с.Егълница, с искане за оказване на съдействие за осигуряване на питейна вода до
имота му, находящ се в села Егълница, община Ковачевци.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Като възлага на старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС – Ива Станилова да
направи среща-разговор с експерти от РД“Социално подпомагане“, гр.Перник, с цел
предприемане на навременни действия. Своевременно да бъде изготвено писмо до
Община Ковачеци, с копие до жалбоподателя, с което да бъде препратена жалбата
по компетентност с искане за предприемане на необходимите действия за решаване
на проблема.

2.

Заявление с вх.№34-В-16/30.10.2017 г. от г-н Васил Иванов Василев от

с.Косача,

с

твърдение

за

дискриминационно

отношение,

упражняване

на

психически натиск и неизпълнение на служебните задължения от служителка в
данъчна служба на общинска администрация Ковачевци, свързани с отписване на
моторно превозно средство с прекратена регистрация собственост на заявителя.
Комисията

допуска

заявлението

за

разглеждане

и

счита

същото

за

основателно. Като възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна
Лазова да изготви писмо до Община Ковачевци, с копие до заявителя, с което да
бъде препратено по компетентност за извършване на проверка и с искане за
предоставяне на мотивирано становище от общинска администрация,

за което да

бъде уведомена комисията и г-н Василев.

3.

Молба с вх.№34-Б-22/01.11.2017 г. от г-жа Магделена Алексаднрова Боянова

пълномощник на Зонка Алексова от гр.Перник, с искане за оказване на съдействие
за получаване на отговор от Община Ковачевци по направено питане към тях за
издадено удостоверение за наследници и с молба наследниците да бъдат отразени
коректно в данъчната декларация.
Комисията допуска молбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Като възлага на старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС– Ива Станилова да изготви
писмо до Община Ковачевци, с копие до жалбоподателката, с което да бъде изискан
отговор по изпратени писма от жалбоподателката до администрацията. Също така
становище от общинска администрация по конкретния казус за определяне на
правоимащите наследници по Закона за наследството, за което да бъде уведомена
комисията и г-жа Боянова.
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4.

Уведомление

с

вх.№34-ГГ-24/31.10.2017

г.

от

г-жа

Елица

Илиева

от

гр.Перник, с твърдения за извършване на нарушения и уронване престижа на
институцията в изпълнение на служебните ангажименти от кметския наместник на
с.Враня стена, община Земен.
Комисията допуска уведомлението за разглеждане и

счита същото за

основателно. Като възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна
Лазова да изготви писмо до Община Земен, с копие до г-жа Илиева, с което да бъде
изискано извършване на проверка и предоставено мотивирано становище от
общинска администрация, за което да бъде уведомена комисията и г-жа Илиева.

5.

Молба с вх.№34-К-12/02.11.2017 г. от г-н Калин Каменов от гр.Радомир,

който сигнализира за непочистени и неподдържани междублокови пространства в
жилищния комплекс, в който живее в гр.Радомир. Обръщал се е към общинска
администрация Радомир и РИОСВ, гр.Перник, но без никакъв резултат, моли за
съдействие.
Комисията допуска молбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Като възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна Лазова да
изготви писмо до Община Радомир, с копие до молителителя, с което да бъде
препратена по компетентност за извършване на контрол по изпълнение на договора
за дейностите по почистване на местата за обществено ползване в община Радомир.

6.

Заявление с вх.№34-П-11/27.10.2017 г. от г-жа Ирина Георгиева Първанова

от кв.Бела вода, гр.Перник, с искане за получаване на информация относно
причините за отказа да им бъде предоставено поисканото помещение за самодейна
дейност в кв.Бела вода.
Комисията

допуска

заявлението

за

разглеждане

и

счита

същото

за

основателно. Като възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна
Лазова да изготви писмо до Община Перник, с което да бъде препратено по
компетентност

за

предоставяне

на

мотивирано

становище

от

общинска

администрация, за което да бъде уведомена комисията и г-жа Първанова.

Председател:

/П/
/Иво Иванов/

Секретар:

/П/
/Биляна Лазова/
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Членове:
1.

/П/
/Елена Иванова/

2.

/П/
/Екатерина Петрова/

3.

/П/
/Боряна Сандова/

4.

/П/
/Ива Станилова/

5.

/П/
/Диана Кирилова/
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