РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:

/П/

ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
на област Перник

ПРОТОКОЛ №3
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 30.05.2017 г. в 14.00 часа в кабинета на Заместник областния управител
г-н Иво Иванов се проведе редовно заседание на комисията, назначена със Заповед
№РД-66/26.05.2017 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. Стефка Петрова - Директор на дирекция АКРРДС
2. Елена Иванова – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
3. Екатерина Петрова - Главен експерт „Регионално развитие”
4. Боряна Сандова – Главен експерт „Държавна собственост”
5. Ива Станилова - Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС
I. Предложение за изменение на чл.32, ал.4 на Правилника за устройството и
дейността на комисията за разглеждане на предложения и сигнали на граждани,
организации и
контактите

омбудсмана, която гласи:“При лично явяване на подателите,
с

тях

се

осъществяват

от

служител на Звено за административно обслужване, който е и член на комисията.“,
да стане: „При лично явяване на подателите, контактите с тях се осъществяват от
секретаря или членовете на комисията.“

С 7 гласа „За” промените бяха приети и Правилника на комисията влиза в
сила от деня на приемането и ще бъде утвърден със заповед на Областния
управител.

II. 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.Сигнал с вх.№ 34-В-4/09.05.2017 г. от г-жа Десислава Василева от с.Рударци с
твърдения за дългогодишен проблем с безстопанствени кучета в района на ул.“Трети
март“ в село Рударци, община Перник.
Комисията допуска сигнала за разглеждане и счита същия за основателен, като
възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна Лазова да изготви
писмо, с което да се изиска от Кмета на Община Перник, да бъде предоставено
становище по твърденията, както и да бъдат предприети необходимите действия за
разрешаване на проблемите на жителите на село Рударци с безстопанствените
кучета, по компетентност, за което да бъдем уведомени, както и г-жа Десислва
Василева в законоустановения срок.

2.Жалба с вх.№ 34-Б-6/11.05.2017 г. от г-н Сашо Кирилов живущ в село Дивотино,
ул.“23“ №14, в която са изложени твърдения за ограничен достъп до четири имота
вследствие на блокиране на посочената улица.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна,
но поради нечетливо изписване и недостатъчно изложени факти и обстоятелства, взе
решение за извършване на проверка на място от Председателя на комисията и двама
от нейните членове - Стефка Петрова - Директор на дирекция АКРРДС и Екатерина
Петрова - Главен експерт „Регионално развитие”, за която ще бъде съставен
протокол въз основа, на който ще бъдат изготвени и изпратени писма.

4.

Жалба с вх.№ 34-П-2/11.05.2017 г. от г-н Анастасия Първанова живуща в

село Видрица, община Брезник, която изтъква факта, че живее в обезлюдена махала
в селото, в която обитават безстопанствени кучета.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна,
като възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна Лазова да
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изготви писмо, с което да се изиска от Кмета на Община Брезник, да бъде
предоставено

становище

по

компетентност,

както

и

да

бъдат

предприети

необходимите действия за разрешаване на проблемите на жителите на махалата с
безстопанствените кучета, за което да бъдем уведомени, както и г-жа Анастасия
Първанова.

5.Жалба с вх.№ 34-Ч-1/17.05.2017 г. от г-жа Венетка Чупетловска, в качеството й на
управител на етажна собственост на жилищна сграда, находяща се в гр.Перник,
ул.”Юрий Гагарин“. Бл.27, в която моли да й

бъде предоставена информация

отностно етапа от процедурата по саниране на посочената сграда.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна,
като възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна Лазова да
изготви писмо, с което да се изиска от Кмета на Община Перник, да бъде
предоставено

становище

по

компетентност,

като

за

предприети

действия

и

извършени действия да бъдем уведомени ние, както и г-жа Чупетловска.

6.Жалба с вх.№ 34-Д-10/17.05.2017 г. от г-н Александър Александров, в която
сигнализира за направен изкоп в съседен имот, който е започнал да се свлича и
представлява опасност за имота му.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна и
взе решение за извършване на проверка на място от Председателя на комисията и
двама от нейните членове - Стефка Петрова - Директор на дирекция АКРРДС и
Екатерина Петрова - Главен експерт „Регионално развитие”, за която ще бъде
съставен протокол въз основа, на който ще бъдат

7.

изготвени и изпратени писма.

Жалба с копие до Областния управител с вх.№ 34-ГГ-9/17.05.2017 г. от

семейство Стоянови, който не са доволни от отговора на общинска администрация и
желаят последваща проверка в комисия по чл.99б от Закона за гражданската
регистрация, в която да се направи дерегистрация на постоянния адрес на сина им –
Илиян Ценков Илиев; но е допусната за разглеждане.
Комисията допуска жалбата и оставя същата без уважение, тъй като съгласно чл.27
от Правиника й не се образува производство по жалби сезиращи Областна
администрация Перник с копие. Също така, комисията счита, че жалбоподателите са
получила законосъообразен и компетентен отговор от Община Перник с изх.№17/ге6 от 12.05.2017 г., срещу който са и техните възражения.
Последващо разглеждане на проблема не е от правомощията й.
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8.

Жалба с вх.№ 34-И-3/23.05.2017 г. от г-жа Ленка Иванова от село Бохова, с

твърдение за нерегламентирано прекъсване на електрозахранването в населеното
място.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна,
като възлага на главен експерт „Административен контрол” - Биляна Лазова да
изготви писмо, с което да се изиска от ръководителя на ЧЕЗ Разпределение,
подрайон Перник, да бъде предоставено становище по компетентност, за което да
бъдем уведомени, както и г-жа Ленка Иванова.

Председател:

/П/
/Иво Иванов/

Секретар:

/П/
/Биляна Лазова/

Членове:
1.

/П/
/Стефка Петрова/

2.

/П/
/Елена Иванова/

3.

/П/
/Екатерина Петрова/

4.

/П/
/Ива Станилова/

5.

/П/
/Боряна Сандова/
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