РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

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

ПРОТОКОЛ № 5

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, които
осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и
организации, предоставящи обществени услуги на територията на Област
Перник, във връзка с чл. 7а от Устройствения правилник на областните
администрации.
Днес, 16.07.2019 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 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
I. Комисията разгледа 7 (седем) 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.№33-00-77/27.06.2019г от Валентин Методиев
Златков относно липсата на отговор от община Трън във връзка

2.

3.

4.

5.

6.

7.

със влизане на лисици в дворовете на жители от с. Филиповци.
Комисията разгледа жалбата и взе решение Иванна Венева –
Младши експерт в Дирекция АКРРДС да изиска становище от
Ловно – рибарски сдружение „РУЙ“ гр. Трън и предприемане на
своевременни мерки за отстраняване на цитираните в жалбата
проблеми.
Жалба с Вх.№33-00-76/20.06.2019г. от Петър Борисов Евтимов
относно невписани в кадастъра на община Земен имоти.
Комисията разгледа жалбата и взе решение Елена Иванова –
Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС да изготви писмо до
Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. Перник, както
и до община Земен за изискване на становище по случая.
Жалба
от
Младен
Илиев
Атанасов
Вх.№33-00-56
(1)/03.07.2019г. относно течаща вода по пътя, която се задържа
и руши къщата, намираща се в гр. Трън, махала „Кошарите“.
Комисията разгледа жалбата и възлага на Инж. Диана Кирилова
- Старши експерт “Регионално развитие“ в дирекция АКРРДС да
изготви писмо до община Трън за предприемане на
необходимите действия в най-кратък срок.
Молба, получена в Министерство на правосъдието от Дафин
Бранимиров Христов относно незастроен недвижим имот в с.
Кралев дол, община Перник. Комисията възлага на Милена
Василева – Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС да изготви
писмо до г-н Христов, с което да изиска информация за
конкретизиране
на
имотите,
както
и
за
документи,
удостоверяващи собствеността им.
Жалба от Емилия Богданова – Балавесова, която обжалва
резултат от съвместна проверка между Община Перник,
Областна администрация – Перник и Представители на Второ
районно управление на МВР – Перник - Вх. № 33-00-72
(1)/17.06.2019 г. Комисията разгледа жалбата и взе решение
Инж. Диана Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС да изготви писмо до община Перник за
становище по случая.
Жалба, получена в Министерство на правосъдието от Снежана
Стойчева
Кръстева
относно
решение
на
Пернишки
административен по дело №49/2019 г. Комисията разгледа
жалбата и взе решение Елена Иванова – Главен юрисконсулт в
дирекция АКРРДС да изготви писмо до г-жа Стойчева, с което да
я уведоми, че съгласно Административнопроцеуалния кодекс
дело, което е разглеждано от Административен съд не може да
бъде разглеждано от друг орган, следователно Областният
управител не притежава компетентност да се произнася след
решение на съда.
Жалба от Лина Станкова Николова от кв. „Куциян“, гр. Перник
относно липсата на ток в жилището й. Комисията разгледа
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жалбата и взе решение Иво Иванов – Зам. областен управител
на област Перник да се срещне лично с представител на „Мини
Перник“ ЕАД, в качеството на наемодател на жилището, за
изясняване на случая.

V.Комисията се запозна с 2 (два) получени
разгледани преписки на предишни заседания:

отговори

по

1. Получен отговор от община Земен с Вх. №08-00-325
(1)/04.07.2019 г., относно жалба от Мария Захариева за
рехабилитация на пътя за мах. „Вучковци“, с. Враня стена през
с. Пещера, община Земен. Комисията разгледа отговора и взе
решение Иванна Венева – Младши експерт в Дирекция АКРРДС
да изготви писмо до жалбоподателката, с което да я уведоми, че
проектите за ремонт на пътя са внесени към Междуведомствена
комисия за Възстановяване и Подпомагане към МС.
2. Получен отговор от Община Трън относно жалба от жителите на
махала „Ивчина“, с. Радово, община Трън за натрупани отпадъци
на път, с който отговор ни уведомяват, че по жалбата е свикана
Комисия, която констатира нарушенията и изисква в точно
установен срок да бъдат отстранени. Комисията разгледа
отговора и взе решение Инж. Диана Кирилова - Старши експерт
“Регионално развитие“ в дирекция АКРРДС да изготви писмо до
жалбоподателите, с което да ги информира за резултатите от
проверката.

Председател: /п/
/Иво Иванов /
Секретар: /п/
/Иванна Венева/
Членове:
1. /п/
/ Елена Иванова/
2. /п/
/Милена Василева/
3. /п/
/Диана Кирилова/
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