РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ПРОТОКОЛ № 9
от заседание 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, 30.12.2019 г., в кабинета на Заместник областния управител - г-н Иво
Иванов

се

проведе

заседание

на

Комисията,

назначена

със

Заповед

№РД–62/22.08.2019 г. на Областния управител на област с административен
център гр. Перник.
Комисията заседава в състав:
Председател: Г-н Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник;
Секретар: Г-жа Иванна Венева – Младши експерт в Дирекция АКРРДС;
Членове:
1. Г-жа Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в
дирекция АКРРДС;
2. Г-жа Михаела Асенова – Старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС
I.

Комисията разгледа 2 (два) броя постъпили предложения и сигнали на
граждани,

организации

и

омбудсмана,

свързани

с

дейността

на

териториалните звена на министерства 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. Възражние от Таня Борисова Долапчиева относно отговорът на община
Радомир

по

жалба

с

Вх.№АО-94-00-998/16.10.2019

г.

Тъй

като

Областна администрация е сезирана чрез копие и случаят вече е

разлеждан и е отнесен до компетентната институция – Община
Радомир, Комисията оставя възражението без разглеждане поради
изчерпването на всички действия, които са от компетентността на
Областна администарция – Перник, и с това счита преписката за
приключена.
2. Писмо с Вх.№33-00-176/12.12.2019 г. от г-жа Марина

Лукарова

относно калкулирането на изразходената вода от „ТоплофикацияПерник“ АД по време на водния режим. Комисията разглежда жалбата и
взема решение Младши експерт „Административен контрол“ – Иванна
Венева да изготви писмо до „Топлофикация Перник“ АД за изискване
на становище по случая.

II.

Комисията се запозна с един получен отговор по изпратено
писмо от Областна администрация – Перник:

1.

Получен отговор от страна на Община Перник по жалба от Дафин
Христов, препратена ни от Министерство на правосъдието относно
несъгласието му с направените изменения в границите на поземлен
имот от кадастралния план на с. Кралев дол, община Перник.С
отговорът си Община Перник ни уведомява, че е изготвена заповед
№39/08.01.2010 г.
поправката

на

заинтересованите

на Кмета на Община Перник, с която е одобрена

кадастралния
лица,

като

план.
в

Заповедта

е

законоустановения

обявена

на

срок

са

не

постъпили възражения и заповедта е влязла в сила. С това комисията
счита преписката за приключена.
Председател:---------------------------/Иво Иванов /
Секретар ………………………………………………….
/Иванна Венева/
Членове:
1. ---------------------------/ Бистра Тодорова /
2. ---------------------------/Михаела Асенова/
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