РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областенуправител на
Област Перник

ПРОТОКОЛ № 2
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, 28.03.2019 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 Областнияуправител 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. 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
АКРРС.
I. В началото на заседанието Председателят на Комисията – г-н Иво Иванов
предложи включването на 1 (една) допълнителна точка във дневния ред. Комисията

се запозна с предложението на Председателя и след гласуване, със 6 гласа «за»,
прие така предложеният дневен ред.
II. По точка първа от Дневния ред - Преразглеждане на Правилник за
устройството и дейността на Комисията-предложение за промяна на чл.22,ал.2.
Единодушно бе прието решението текстът в чл.22, ал.2 да бъде изменен по следния
начин: „Протоколът се изготвя в един екземпляр от секретаря, в 5 – дневен срок от
заседанието, съхранява се при него и се подписва от Председателя, секретаря и
членовете. Същият се публикува на официалната интернет страница на Областна
администрация Перник в тридневен срок след утвърждаването му от областния
управител“, след издаването на Заповед от Областния управител.
III.

Комисията

разгледа

2

броя

постъпили

възражения

от

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 до Областния управител на Област Перник, чрез Директора на
Дирекция „Местни приходи и такси“ при община Перник, подадено от Стефан
Александров Добродолски с Вх.№08-00-124/12.03.2019г.
Комисията разглежда възражението и възлага на Елена Иванова – Главен
юрисконсулт в дирекция АКРРДС да изготви писмо до жалбоподателя с копие до
Община Перник, с което да го уведоми, че подобни казуси се изясняват по съдебен
ред.
2. Възражение с Вх.№33-00-30/26.03.2019 г. от Емилия Христова Богданова –
Балавесова относно отказ за обозначаване на дере.
Комисията разглежда възражението и решава, че е необходимо да бъде
направена съвместна проверка на място между Областна администрация – Перник,
община Перник и ОД на МВР – Перник.
IV.Комисията се запозна с получени отговори по разгледани преписки на
предишни заседания:
1. Получен отговор от община Брезник с Вх.№08-00-93/22.02.2019 г., относно
напомнително писмо, изпратено от Областна администрация – Перник с
Изх.№08-00-14/14.01.2019г., с което ни уведомяват, че в община Брезник има
действащ подзаконов нормативен акт – Наредба за придобиване, притежаване
и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи,
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охлюви

и

задължения

пчелни
за

семейства.В

издаване

на

раздел

V

становище

от

същата,

от

страна

няма

делегирани

Брезник.

Предвид

гореизложеното Комисията, счита преписката за приключила.
2. Получен отговор от община Ковачевци с Вх.№08-00-48/04.02.2019г. на писмо
с Изх.№08-00-17/15.01.2019г. от Областна администрация – Перник, относно
жалба за непочистени пътища, с който ни уведомяват че

след извършена

проверка на място е установено, че пътят е почистен, съгласно договорените
отношения между Община Ковачевци и „БКС и общински имоти“. Предвид
гореизложеното Комисията, счита преписката за приключила.
3. Получен отговор от община Перник на две напомнителни писма, последното с
Изх.№08-00-12/10.01.2019г. от Областна администрация – Перник, относно
искане на група жалбоподатели за възможност да се обслужва кв.22 по плана
на с. Витановци, с което писмо ни уведомяват, че
транспортен достъп

с цел осигуряване на

следва да се предприемат действия по премахване на

съществуващи ажурни огради, попадащи в контура на улицата. Към момента
община Перник не разполага с договор за премахване на оградни съоръжения.
С цел изпълнение на задълженията си община Перник подготвя обществена
поръчка с предмет: „Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна
собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на
територията

на

Община

Перник“.

След

избор

на

изпълнител

ще

се

предприемат действия за премахване на съществуващите огради.Предвид
гореизложеното Комисията, счита преписката за приключила.
V. Комисията преразгледа 3 (три) броя преписки, поради липсата на отговор от
страна

на

компетентните

институции

на

писма,

изпратени

от

Областна

администрация – Перник.
1. Липса на отговор от страна на ОД на МВР Перник относно писмо с Изх. № 0500-29/18.01.2019г. от Областна администрация Перник във връзка с получен
сигнал от Аделина Асенова за простреляно със сачма животно, намерено в
двора на дома й. Комисията преразглежда писмото и възлага на

Бистра

Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в дирекция АКРРС да
изпрати напомнително писмо до ОД на МВР относно предприетите от тяхна
страна действия.
2. Липса на отговор от страна на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма –
Места гр. Дупница във връзка с изпратено писмо по компетентност от
Областна администрация Перник – Изх.№18-00-4/15.01.2019г. относно сигнал
за състоянието на речното корито и междудиговото пространство на р. Струма
2300 Перник, пл. Св. ИванРилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail:oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

3

в землището на с. Прибой. Комисията преразглежда писмото и възлага на
Инж. Анита Радославова – Главен експерт “Регионално развитие“ в дирекция
АКРРДС да изготви напомнително писмо до „Напоителни системи“ ЕАД, клон
Струма – Места гр. Дупница
3. Липса на отговор от страна на „А1 БЪЛГАРИЯ“ АД на писмо, изпратено от
Областна администрация – Перник – Изх.№18-00-13/04.02.2019г. във връзка
с молба от

Даниела Несторова за съдействие относно

качеството на

предлаганите услуги от мобилния оператор. Комисията преразглежда писмото
и възлага на Иванна Венева – Младши експерт в Дирекция АКРРДС да изготви
напомнително писмо до „А1 БЪЛГАРИЯ“ АД.
VI. Комисията се запозна с изпратено писмо, съгласно решение на Комисията от
Протокол №1/14.01.2019 г., изпратено от Областна администрация – Перник до
Теменужка Петрова във връзка с искане от нейна страна за извършване на
административни действия по отношение възстановяване собствеността на имоти
публична общинска собственост, намиращи се в с. Драгичево, община Перник –
Изх.№34-П-8-(1)/18.01.2019 г. Предвид това ,че правният статут на имотите
следва да бъде установен, комисията счита преписката за приключена.
VII. Комисията разгледа Протокол от извършена проверка от страна на Областна
администрация- Перник, във връзка с подадена молба относно лошото състояние на
пътя в с. Мрамор, община Трън – Изх.№32-00-109/14.02.2019г. След проверката е
установено, че пътят е общински и следва необходимите действия да бъдат
предприети от страна на община Трън. Комисията възлага на Инж. Диана Кирилова Старши експерт “Регионално развитие“ в дирекция АКРРДС да изготви писмо до
Община Трън, с което да ги уведоми за резултатите от извършената проверка.
Председател:

/П/
/Иво Иванов /

Секретар:

/П/
/Иванна Венева/

Членове:
1. /П/

2. /П/

/ Елена Иванова/

/Диана Кирилова/

2. /П/

4. /П/

/Анита Радославова/

/Бистра Тодорова/
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