РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
на област Перник
ПРОТОКОЛ №9

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 03.08.2017 г. в 14.00 часа в кабинета на Заместник областния управител
Иво Иванов се проведе редовно заседание на комисията, назначена със Заповед
№РД-105/11.07.2017

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”

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.

Протокол от комисия след извършената проверка по Жалба с вх. №34-ГГ-

16/05.07.2017 г. от г-н Митко Любомиров Стоянов и живущите в блок на площад

„Кракра Пернишки“№17, с искане за отстраняване на дългогодишен проблем с
денивелацията на канала за фекалните води и запушени канализационни шахти.
Комисията се запозна със съдържанието на протокола и констатациите по
фактическото положение относно изказаните твърдения от г-н Любомиров за
наличие на отпадъчни води в мазето на блока, становището й, според което съгласно
чл.6, ал.1, т.9 от Закона за управление на етажната собственост, собствениците са
длъжни

да

заплащат

разходите

за

ремонт

и

реконструкция,

съразмерно

с

притежаваните идеални части, т.е. е необходимо да потърсят частна фирмаизпълнител за отстраняване на съществуващия проблем.
Комисията

реши

да

изпрати

констативен

протокол

с

вх.

№32-00-

157/04.08.2017 г. на г-н Любомиров за сведение.
Комисията, счита преписката за приключена.

2.

Жалба с вх.№34-К-5/25.07.2017 г. от г-жа Марта Славчева Кордина от

с.Бохова, гр.Трън, с благодарности и твърдения за бездействие от страна на
общинска администрация по многократно поставените проблеми от нея и жителите
на село Бохова за извършването на нерегламентирана сеч в района на махала
Бохова,

вследствие

на

която

е

разрушена

пътната

инфраструктура,

както

настоявания за нов водопровод за битово-питейна вода.
Комисията се запозна със съдържанието на жалбата, но вземайки предвид
хронологията на водената кореспонденция по преписката счита, че Г-жа Кордина
неколкократно

е

сезирала

Областна

администрация

Перник,

както

и

Администрацията на Министерски съвет с изложените в посочената жалба проблеми
на махала Бохова. В настоящата, тя не излага нови факти и обстоятелства, за това
комисията единодушно реши, че оставя същата без разглеждане, съгласно чл.124,
ал.1 от АПК, във връзка с чл.33, ал.1 от Правилника на комисията, за което
жалбоподателката ще бъде уведомена писмено.
Предвид гореизложените мотиви комисията, счита преписката за приключена.

3.Зявление с вх.№ 34-И-8/25.07.2017 г. от г-н Бойко Славчев Илиев от град Перник,
с искане за отмяна на сключен на 28.06.2002 г. договор за покупко-продажба на
недвижим имот частна държавна собственост.
Комисията

допуска

заявлението

за

разглеждане

и

счита

същото

за

неоснователно, тъй като с него е приложено копие на Решение №2 от 09.01.2008 г.,
влязло в сила на 27.02.2008 г. на Пернишки районен съд по поставения казус и
комисията, вземайки предвид това и спазвайки разпоредбата на чл.299, ал.1 от
Гражданския процесуален кодекс, която гласи: „Спор, разрешен с влязло в сила
решение, не може да бъде пререшаван освен в случаите, когато законът предвижда
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друго”, реши, че областният управител няма нормативно призната компетентност да
разгледа исканията на г-н Илиев, за което писмено ще бъде уведомен.
Предвид изложените мотиви последващо разглеждане на проблема не е от
правомощията на комисията.

4.Писмо ведно с жалбата на г-жа Живка Стоянова с вх.№20-00-3/26.07.2017 г. от г-н
Антон Кутев – Председател на комисия по взаимодействие с неправителствените
организации и жалбите на гражданите към 44-то НС на РБ, относно извършване на
проверка на твърденията относно липсата на осигурени нормални условия за живот,
а именно без достъп до чиста питейна вода, липса на редовен транспорт до найблизкото населено място град Радомир, огромни дупки по пътното платно и липсата
на улично осветление.
Комисията допуска писмото ведно с жалбата 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 жалбоподателя, с което да
бъде препратена жалбата по компетентност на Община Радомир, за извършване на
проверка, и с искане за предприемане на необходимите действия за решаване на
проблемите. Както и да бъде предоставено мотивирано становище от общинска
администрация заедно с документация от извършваните проверки през 2013 г.

Председател:

/П/
/Иво Иванов/

Секретар:

/П/
/Биляна Лазова/

Членове:
1.

/П/
/Елена Иванова/
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