РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИВО ИВАНОВ
И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Съгласно Заповед № РД – 51/31.07.2019 г.
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 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, 06.08.2019 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
4. Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в
дирекция АКРРДС
I. Комисията разгледа 9 (девет) 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. Възражение от Теодосий Дойчинов, във връзка с отговор от
страна на Областна администрация – Перник, относно отказ на
община Радомир за издаване на удостоверение за наследници.
-Вх.№33-00-48-(2)/18.07.2019г.
Комисията разгледа жалбата и взе решение Елена Иванова –
Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС да изготви писмо до
жалбоподателя, с което да го уведоми, че той вече е получил
становище от Областна администрация по случая.
2. Жалба от Илия Любенов Стойков относно направена отбивка от
път, по която се стича вода и наводнява дворното му място,
което се намира в с. Пенкьовци, община Трън. - Вх.№33-0085/16.05.2019г.
Комисията разглежда жалбата и решава инж. Диана Кирилова Старши експерт “Регионално развитие“ в дирекция АКРРДС да
изготви писмо до жалбоподателя, с кото да го уведоми, че в
Областна администрация – Перник не са постъпили нови
обстоятелства по случая.
3. Сигнал от Веселин Станков, живущ в гр. Перник, ул. „Георги
Мамарчев“, бл.14, вх.Г, ет.1, ап.3, който твърди, че е нападнат
с камъни от група деца. - Вх.№33-00-56 /23.05.2019г.
Комисията разглежда жалбата и възлага на Иванна Венева –
Младши експерт в Дирекция АКРРДС да изготви писмо до ОД на
МВР – Перник, с което да препрати жалбата по компетентност.
4. Жалба от живущите в бл.63, ул. „Кракра“, гр. Перник, относно
претоварване на канализационната мрежа, в следствие на
което се връщат отпадъчни води към мазетата им.- Вх.№33-0056 /23.05.2019г
Комисията разглежда жалбата и възлага на Иванна Венева –
Младши експерт в Дирекция АКРРДС да изготви писмо до „В и К“
ООД гр. Перник за изискване на становище по случая.
5. Жалба
от
Румяна
Валентинова
Димитрова
относно
заплашителни действия от страна на Светослав Валентинов
Димитров.
-Вх.№33-00-92/22.07.2019 г.
Комисията разглежда жалбата и възлага на Елена Иванова –
Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС да изготви писмо до
Второ РУП – Перник за предприемане на необходимите действия.
6. Сигнал
от
Радослав
Христов
относно
издаване
на
удостоверение за притежаване на имоти в с. Гигинци, община
Брезник. –
Вх.№33-00-94/25.07.2019 г.
Комисията се запозна със сигнала по същество, но след като
Областна админстрация – Перник е сезирана чрез копие на този
етап няма да предприема последващи действия.
7. Жалба от Цветанка Костадинова относно изправността на
електрозахранването в махала „Скочиловец“, с. Богданов дол,
община Перник. Вх.18-00-104 - (1)/29.07.2019 г.
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Комисията разгледа жалбата и взе решение инж. Диана
Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“ в дирекция
АКРРДС да изготви писмо до „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
за изискване на становище по поставените в жалбата въпроси.
8. Жалба от Цветанка Костадинова относно състоянието на път до
махала „Скочиловец“, с. Богданов дол, община Перник в
следствие преминаването на тежкотоварни машини за рудник
„Бела вода“.
Комисията се запозна с жалбата и взе решение да бъде
направена проверка на място за изясняване на случая.
9. Молба от Лилия Георгиева с твърдение за нанасяне на тормоз
от страна на съсед, който влиза в дома й, намиращ с в гр.
Перник, ул. „Граово“ №4 – Вх.№33-00-99/02.08.2019 г.
Комисията се запозна по същество с молбата и взе решение на
този етап да не предприема последващи действия, тъй като
Областна администрация – Перник е сезирана чрез копие.
II.Комисията преразгледа 5 (пет) броя преписки, разгледани на
предишни
заседания,
поради
липсата
на
отговори
от
компетентните институциии:
1. Липса на отговор от страна на община Перник по писмо с
Изх.№08-00-293/30.05.2019 г., изпратено от Областна администрация
– Перник, във връзка с жалба от Фондация „П.У.Л.С“ относно
извършване на ремонтни дейности на ул. „Струма“ и ул. „Средец“,
гр. Перник.Комисията взе решение да бъде изготвено напомнително
писмо
до община Перник от Бистра Тодорова – Главен експерт
„Държавна собственост“ в дирекция АКРРДС.
2. Липса на отговор от страна на община Ковачевци на писмо с
Изх.№08-00-298/09.04.2019 г., изпратено от Областна администрация
– Перник, във връзка с жалба от Мелъди Златкова, относно глутница
кучета на пътя между с. Лобош и с. Калище.Комисията разгледа
жалбата и взе решение Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна
собственост“ в дирекция АКРРДС да изготви напомнително писмо до
община Ковачевци.
3. Липса на отговор от страна на община Трън на писмо с
Изх.№08-00-197/09.04.2019 г., изпратено от Областна администрация
– Перник, във връзка с молба на жителите от с. Мрамор, относно
лошото състояние на път в участъка „Марчин дол“. Комисията взе
решение Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник да
проведе телефонен разговор с община Трън.
4. Липса на отговор от „Напоителни системи“ ЕАД по второ напомнително
писмо, изпратено от Областна администрация – Перник, във връзка
със сигнал от Александър Милошов, относно състоянието на речното
корито и междудигово пространство на р. Струма в землището на с.
Прибой. Комисията взе решение Инж. Диана Кирилова - Старши
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експерт “Регионално развитие“ в дирекция АКРРДС да изготви писмо
до „Напоителни системи“ ЕАД гр. Дупница.
5. Липса
на
отговор
от
община
Перник
по
писмо
с
Изх.№08-00-369/02.07.2019 г., изпратено от страна на Областна
администрация – Перник относно състоянието на междублоковото
пространство между бл.47 на ул. „Кракра“, бл.5 и бл.5А на ул. „Райко
Даскалов“ и бл.20 на ул. „Найчо Цанов“.Комисията взе решение
Милена Василева – Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС да
изготви напомнително писмо до община Перник.
III. Комисията се запозна с експертното становище от Главен експерт
„Регионално
развитие
“– арх.
Екатерина
Петрова
по
жалба
с
Вх.№33-00-83/12.07.2019 г. от Надка Андонова относно средства от
Междуведомствената комисия към Министерски съвет след земетресението
на 22 май 2012 г. - Вх. № 33-00-83/12.07.2019 г. Комисията взе решение
Милена Василева – Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС да изготви
писмо до Междуведомствената комисия към Министерски съвет за становище
по случая.
IV. Комисията се запозна с получен 1 (един) получен отговор от Община
Перник на писмо с Изх.№08-00-404/23.07.2019 г., изпратено от Областна
администрация – Перник относно жалба от г-жа Снежанка Иванова Христова
с твърдение за неуредени регулационни сметки по плана на с. Мещица,
община Перник, с който уведомяват Областна администрация и
жалбоподателката, че г-жа Снежана Христова до този момент не е
представила документи, доказващи, че регулационните сметки на имотите са
уредени. Комисията счита преписката за приключена.
V. Комисията се запозна с писмо, изпратено до Община Перник от Областна
администрация – Перник относно молба от Нина Кирилова с твърдение за
спряна процедура за изменение на ПУП. Комисията счита преписката за
приключена.
Председател: /П/
/Иво Иванов /
Секретар ………………………………………………….
/Иванна Венева/
Членове:
1. /П/
/ Елена Иванова/
2. /П/
/Милена Василева/

3. /П/
/Бистра Тодорова/
4. /П/
/Диана Кирилова/
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