РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител на
Област Перник

ПРОТОКОЛ № 10

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
органы

осъществяват
и

административно

организации,

предоставящи

обществени услуги на територията на Област Перник, във връзка с чл. 7а от
Устройствения правилник на областните администрации.
Днес, 08.11.2018 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. Инж. Анита Радославова – Главен експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
5. Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в дирекция
АКРРДС

I.Комисията преразгледа повторно 8 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.Жалба с Вх. № 34-С-1/16.01.2018г. От г-н Борис Станков с искане за
съдействие за извършване на неотложен ремонт на вход в режим на етажна
собственост.

По

жалбата

е

работила

Биляна

Лазова

–

Главен

експерт

„Административен контрол“, като Комисията е възложила да се напише писмо до
Община Перник, с което да бъде препратено по компетентност за предприемане на
указаните законови

мерки

в чл.49

от

Закона

за управление

на

етажната

младши

експерт

собственост. Отговор не е получен.
Комисията

преразгледа

жалбата

и

възлага

на

„Административен контрол“- Иванна Венева да изпрати напомнително писмо до
Община Перник, с което да бъде изяснено, какви мерки са предприети от страна на
Община Перник, след получаване на писмо с Изх. №08-01-28/06.02.2018г.
2. Молба с Вх.№ 34-С-2/18.01.2018г. От г-жа Румяна Сандева с твърдение за
завишена сметка за електроенергия за периода 21.11.2017г. -13.12.2017г.По
жалбата е работила Биляна Лазова – Главен експерт „Административен контрол“ за
изготвяне на писмо до Комисията по енергийно и водно регулиране, с което да бъде
препратена по компетентност за предприемане на необходимите действия за
извършване на проверка. Отговор не е получен.
Комисията

преразглежда

жалбата

и

възлага

на

младши

експерт

„Административен контрол“ Иванна Венева да изпрати напомнително писмо до
Комисията по енергийно и водно регулиране относно предприетите действия след
получаването на писмо с Изх.№20-00-3(2)/19.02/2018г.
3. Искане с Вх. № 34-Т -1/19.01.2018г. От г-жа Мария Тодорова от с.
Витановци с твърдение за липса на отговор от кмета на община Перник по искане за
осигуряване на улица с достъп до недвижимите имоти на собствениците им. По
искането е работила главен експерт “Регионално развитие“ – арх. Екатерина
Петрова. Изпратени са две писма до Община Перник, като второто писмо е
напомнително за първото. Отговор не е получен.
Комисията преразглежда жалбата и възлага на Елена Иванова – Главен
юрисконсулт

в

дирекция

АКРРДС

да

изготви

напомнително
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предприетите действия от страна на Община Перник след получаването на писмо с
Изх.№08-01-102/21.05.2018г.
4. Сигнал с Вх. № 34-Г-2/27.02.2018г. от г-н Георги Георгиев от гр. Перник с
твърдение за бездействие от страна на полицейски служители и неизпълнение на
служебните си задължения при извършване на кражба от дома му, находящ се на
ул. "Отец Паисий" бл.10, вх. В ет. 4 ап.64. По сигнала е работила Биляна Лазова –
Главен експерт „Административен контрол“. Изпратено е писмо до ОД на МВР
Перник за проверка по случая. Отговор не е получен.
Комисията преразглежда жалбата и възлага на старши юрисконсулт Милена
Василева

да

изпрати

напомнително

писмо

до

ОД

на

МВР

Перник

относно

предприетите действия от тяхна страна, след получаването на писмо с Изх.№05-039/07.03.2018г.
5. Молба с Вх.№ 34-ГГ-4/13.03.2018г. от група граждани на с. Мрамор с
искане за съдействие за направата на ремонт на пътя в селото в участъка на махали.
По молбата е работила инж. Диана Кирилова. Отговор на изпратеното от нея писмо
до Община Трън не е получен.
Комисията преразглежда молбата и възлага на инж. Диана Кирилова да
изпрати напомнително писмо до Община Трън относно предприетите действия от
тяхна страна след получаване на писмо с Изх. №08-04-14/23.03.2018г.
6. Жалба с Вх. № 34-ГГ-10/09.05.2018г. от жители на с. Червена Могила с
искане за вземане на незабавни мерки по въпрос с честото спиране на тока и слабо
ел. подаване. По случая е работила инж. Диана Кирилова. Отговор на изпратеното
от нея писмо до „ЧЕЗ Разпределение България” АД не е получен.
Комисията преразглежда жалбата и възлага на инж. Диана Кирилова да
изпрати напомнително писмо до „ЧЕЗ Разпределение България” с копие до
Комисията по енергийно и водно регулиране, относно предприетите действия след
получаване на писмо с Изх. №18-00-91/22.05.2018г.
7.

Жалба с Вх. № 34-С-13/25.06.2018г.от г-н Румен Стефанов с поредно

твърдение, че от страна на община Брезник, не му се издава необходимия
документ. По жалбата е работила главен юрисконсулт Елена Иванова. Отговор на
изпратеното от нея писмо до Община Брезник не е получен.
Комисията преразглежда жалбата и възлага на Елена Иванова да изпрати
напомнително писмо до Община Брезник с копие до Общински съвет – Брезник
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относно предприетите действия след получаването на писмо с Изх.№08-0222/09.07.2018г.
8. Жалба с Вх. № 34-А-15/19.07.2018г. от г-жа Надка Андонова, притежаваща
недвижим имот на ул. Брезник в гр. Перник , който се наводнява от непочистени
шахти. По жалбата е работила Старши експерт „Регионално развитие“ Диана
Кирилова, която е изпратила две писма до Община Перник-Писмо с Изх.№08-01154/02.08.2018г. и писмо с Изх.№08-01-184/08.10.2018г.Не е получен отговор и на
двете писма.
Комисията преразглежда жалбата и възлага на Инж. Диана Кирилова - Старши
експерт “Регионално развитие“ в дирекция АКРРДС да изпрати напомнително писмо
относно предприетите действия от страна на Община Перник след получаване на
писмата.
II.Комисията се запозна с получени отговори по разгледани преписки на
предишни заседания:

1. Получен отговор с вх. № 08-04-39(1)-18.10.2018г. от РЗИ – Перник, относно
жалба с Вх.№ 34-С-8/03.09.2018г. от г-жа Екатерина Цветкова, с което
уведомяват Областна администарция, че след три последователни проверки
оборската тор на улицата и в дерето е почистена. Предвид гореизложеното
комисията, счита преписката за приключила.
2. Получен отговор с вх.№ 08-01-164(1)/08.10.2018г. във връзка с писмо на
Министерки съвет вх. №03-00-16/20.09.2018г. и жалба от г-н Иван Димитров
Вх.№, живущ на ул.“11-та“ в кв. Рудничар, гр. Перник, с Вх. №34-Д8/25.06.2018г.
с
който
от
Община
Перник
уведомяват
Областна
администрация, че улица „11-та“ ще бъде предвидена за асфалтиране след
реализиране на Водния проект за град Перник. Предвид гореизложеното
комисията, счита преписката за приключила.
3. Получен отговор от Община Земен с вх.№ 34-З-11(2)/31.10.2018г., във връзка
с последен имейл от г-жа Мария Захариева с вх. №34-З-11-20.09.2018г.,в
който уведомяват Областна администрация - Перник, че имат изготвен проект
за реконструкция на моста над река „Треклянска“ с. Враня Стена. Предвид
гореизложеното, комисията счита преписката за приключила.
4. Върнат отговор от Областна администрация - Перник с изх.№34-Й3(1)/12.10.2018г. по жалба с вх.№34-Й-3/19.09.2018г., относно заснемане на
съседен имот в с. Кожинци, община Трън. Предвид гореизложеното комисията
счита преписката за приключена.
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Председател: /П/
/Иво Иванов /
Секретар: /П/
/Иванна Венева/
Членове:
1. /П/
/Елена Иванова/
2. /П/
/Милена Василева/
3. /П/
/Анита Радославова/
4. /П/
/Диана Кирилова/
5. /П/
/Бистра Тодорова/

Изготвил:
Младши експерт „Административен контрол“ - Иванна Венева
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