РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител

ПРОТОКОЛ № 9
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

които

на

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, 03.10.2018 г., в кабинета на Заместник областен управител г-н Иво
Иванов

се

проведе

заседание

на

комисията,

назначена

със

Заповед

РД

–

142/02.10.2017г. на Областния управител на област с административен център – гр.
Перник.
Присъства комисията в състав:
Председател: Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник
Членове:
1. Елена Иванова – Главен юрисконсулт;
2. Екатерина Петрова – Главен експерт “Регионално развитие“;
3. Диана Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“;
4. Боряна Сандова – Главен експерт „Държавна собственост“
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. № 34-Ц-8/03.09.2018г. от г-жа Екатерина Цветкова, с твърдения, че е
писала жалби до РЗИ – Перник и община Трън и не и е обърнато внимание, във
връзка с проблем със съсед, който отглежда животни.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Възлага на г-жа Боряна Сандова да изготви писмо до община Трън и РЗИ – Перник за
предприемане на необходими действия по компетентност.

2. Имейл с вх. № 34-Б-9/07.09.2018г. от г-жа Анелия Бръмарова,

с твърдения за

дългогодишен проблем с питейната вода в с. Неделково, община Трън.
Комисията разгледа подробно имейла и цялата кореспонденция по случая и
възлага на Ст. експерт „РР“ – Диана Кирилова да изготви писмо до Бръмбарова в
което я информираме че преписката ще бъде приключена, тъй като е уведомена
компетентната институция - община Трън и са предприети действия по случая.
Също така госпожата е получила информация от страна на Асоциацията по ВиК
Перник каква е приложимата процедура за предаване към дружеството.
3. Жалба с вх. № 34-Й-3/19.09.2018г. от г-н Петър Йонев, живущ в с. Кожинци,
община Трън, който се жалва, че лицето Владимир Стоянов е изградил ограда между
имота и съседния имот и няма осигурен достъп .
Комисията допуска жалбата за разглеждане и възлага на Екатерина Петрова Главен експерт „Регионално развитие“ да изготви писмо до община Трън за нова
проверка по случая и становище.
4.Писмо от Министерски съвет с Вх. № 03-00-196/20.09.2018г. по жалба на г-н Иван
Димитров, живущ в гр. Перник, ул. „ 11- та „ в кв. „Рудничар“, относно предприети
действия и връщане на отговор.
След проведен телефонен разговор на г-н Иво Иванов с инж. Владислав
Караилиев – Зам. кмет на община Перник, относно жалбите на г-н Димитров за които
са изготвени писма до община Перник и до момента няма постъпили отговори, г-н
Иванов получи уверение че в срок до 05 октомври 2018г ще изпратят писмено
становище по случая.
Комисията реши, че ако в посочения срок не е постъпил отговор по жалбите
от страна на община Перник, следва да уведомим Министрески съвет като приложим
кореспонденцията до община Перник.
5.Имейл с вх. № 34-З-11/20.09.2018г. от адв. Мария Захариева, с поредно твърдение
за несвършената работа от страна на община Земен и искането и за отговор на
подадена от нея жалба.
Комисията реши г-жа Елена Иванова – Главен юрисконсулт да изготви писмо с
последно запитване до община Земен, относно възможностите им за разрешаване на
проблема и поетите ангажименти.
6.Жалба с вх. № 34-Ц-10/25.09.2018г. от г-н Иво Цветков, с твърдения за
корупционни практики от страна на община Перник.
Комисията допуска жалбата за разглеждане и счита същата за основателна.
Възлага на Главен юрисконсулт – Елена Иванова да препрати жалбата до община
Перник за становище по случая.
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II. Комисията се запозна с получени отговори по разгледани преписки на предишни
заседания:
1.

Получен отговор с вх.№ 08-01-134(1)/27.07.2018г. от община Перник по
жалба с Вх. № 34-ГГ-16/27.06.2018г. от живущи в гр. Перник, ул. „Св. Св.
Кирил и Методий „ бл.14, с който уведомяват, че са извършили проверка и
безименната улица не отговаря на изискванията на ЗУТ и е предназначена за
пешеходна зона.
Комисията счита преписката за приключена.

2.

Получен отговор с вх.№ 08-01-154(1)/03.09.2018г. от

„Водоснабдяване и

канализация „ ООД Перник по жалба с Вх. № 34-А-15/19.07.2018г. от г-жа
Надка Андонова, с който ни уведомяват, че съгласно действащата „Наредба №
4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационни системи“ задължението и поддръжката
е на община Перник.
Комисията взе решение да бъде изпратено напромнително писмо до община
Перник по случая, тъй като до момента такъв не е постъпил.
3.

Констативен

протокол

с

Изх.

№ 32-00-157/09.08.2018г.

от

извършена

проверка по жалба с Вх. № 34-Б-6/17.07.2018г.
Арх. Петрова докладва по жалбата на г-жа Анета Благоева. Г-н Иванов
добави, че е получил уверение от страна на община Брезник, че проблема е
разрешен.
Комисията реши да приключи преписката.
Председател: /П/
/Иво Иванов /
Членове:
1. /П/
/ Елена Иванова/
2. /П/
/Екатерина Петрова/
3. /П/
/Диана Кирилова/
4. /П/
/Боряна Сандова/
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Старши експерт „Регионално развитие“ - Диана Кирилова
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