РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областенуправител на
Област Перник

ПРОТОКОЛ № 12

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

на

които
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, 12.12.2018 г., в кабинета на Заместник – областния управител г-н Иво Иванов
се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед РД – 118/08.10.2018 г.
на Областния управител на област с административен център – гр. Перник.
Присъствакомисията в състав:
Председател: Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник
Секретар: Иванна Венева – Младши експерт в Дирекция АКРРДС
Членове:
1. Милена Василева – Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС
2. Инж. Диана Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“ в
Дирекция АКРРДС
3. Инж. Анита Радославова – Главен експерт “Регионално развитие“ в
Дирекция АКРРДС
4. Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в Дирекция
АКРРДС

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. № 33-00-7/28.11.2018 г. от г-н Данаил Асенов Нотков и г-жа
Костадинка Добренова Филипова, с твърдение, че се страхуват в къщата си
след земетресението на 22.05.2012 г.
На основание чл.33, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на
комисията

за

разглеждане

на

предложения

и

сигнали

на

граждани,

организации и омбудсмана, сигналите, подадени повторно по въпрос, по който
има решение не се разглеждат, освен ако е във връзка с изпълнение на
решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Предвид това
Комисията не допуска жалбата на г-н Нотков за разглеждане.
2. Жалба с Вх.№ 33-00-11/07.12.2018г. отг-жа Габриела Райчева относно „Мини
открит въгледобив“ гр. Перник, които осъществяват изкопни дейности, с които
унищожават

земеделски

площи,

замърсяват

въздуха,

разбиват

инфраструктурата и застрашават, поради близостта си, историческия обект
„Могилата“ – паметник на културата.
Комисията разгледа жалбата и възложи на инж. Анита Радославова – Гл.
експерт „Регионално развитие“ в Дирекция АКРРДС да изиска кадастралните
номера на имотите от собствениците, които да приложи към запитване до
Министерство на икономиката.
3. Сигнал с Вх. № 33-00-8/29.11.2018 г. от г-жа Аделина Иванова, с твърдение
че е намерила простреляно със съчма животно в дворното си място - видно от
приложена рентгенова снимка.
Комисията разгледа сигнала и възлага на Милена Василева – Ст. Юрисконсулт
в Дирекция АПОФУС изготвянето на писмо до ОД на МВР Перник за
извършване на проверка по случая.
II.Комисията се запозна с получени отговори по разгледани преписки на
предишни заседания:
1. Получен отговор от Община Перник с вх. №08-00-82-(1)/26.11.2018г. във
връзка с жалба с Вх. №34-С-1/16.01.2018г. от г-н Борис Станков, с който
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отговор ни уведомяват, че блокът няма избран управител на етажната
собственост и поради тази причина фасадата се руши. За да се пристъпи към
процедура по ЗЕС е необходимо да се представи протокол от проведено общо
събрание на собствениците и документ, доказващ финансовите средства, с
които разполагат. До този момент, такива документи не са постъпили в община
Перник. Предвид гореизложеното Комисията счита преписката за приключила.
2. Получен отговор от Областно пътно управление по молба с Вх. № 33-ГГ4/13.03.2018 г. от група граждани на с. Мрамор с искане за съдействие за
направата на ремонт на пътя в селото. С този отговор ни уведомяват, че до
махала „Марчин дол“ се стига по черен път, който е общинска собственост и
следва община Трън да предприеме необходимите действия. От община Трън
ни уведомяват, че пътят е републикански и следва ОПУ да го поддържа и
ремонтира. Комисията възлага на инж. Диана Кирилова – Ст. Експерт
„Регионално развитие“ в Дирекция АКРРДС да направи, съвместно с Зам. –
областния управител г-н Иво Иванов, проверка на място.
3. Становище от арх. Екатерина Петрова – Гл. експерт „Регионално развитие“ в
Дирекция АКРРДС с Вх. № 32-00-244/10.12.2018 г. във връзка с Протокол №11
от проведено на 26.11.2018 г. заседание 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, относно заявление с Вх. № 33-00-4/21.11.2018 г.
от г-н Иво Цветков за осигуряване на достъп до имот в с. Студена. С което
становище ни уведомява, че в подадените от г-н Цветков заявления не се
излагат нови факти и обстоятелства по случая и на основание чл. 124, ал.1 от
АПК подадените от г-н Цветков повторни сигнали, следва да не бъдат
разглеждани. Предвид гореизложеното Комисията счита преписката за
приключена.

Председател: /П/
/Иво Иванов /
Секретар: /П/
/Иванна Венева/
Членове:
1. /П/
/ Бистра Тодорова/
2. /П/
/Милена Василева/
3. /П/
/Анита Радославова/
4. /П/
/Диана Кирилова/
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Изготвил: /П/
Младши експерт „Административен контрол“ - Иванна Венева
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