РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Областен управител на
Област Перник
ПРОТОКОЛ № 4
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, 18.11.2020 г., в кабинета на Заместник - областния управител г-н Иво Иванов се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед
№РД–89/03.07.2020 г. 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 „Административен контрол“ в
Дирекция АКРРДС
Членове:
1. Михаела Асенова – Старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС;
2. Инж. Диана Кирилова - Главен експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
3. Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в Дирекция
АКРРДС
4. Инж. Йонка Пеловска – Външен експерт „Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
I.По първа точка от дневния ред Комисията разгледа 1 (един) брой получен
отговор от Комисия за енергийно и водно регулиране по запитване от страна на
Oбластна администрация – Перник относно сигнал с Вх.№33-00-95/23.06.20 г. от г-н
Павел Йонков Петров във връзка с различни оферти от фирма за газифициране на
собствения му имот, който се намира на ул. „Одрин“ №65, гр. Перник. В отговор на

запитването Комисия за енергийно и водно регулиране уведомява, че подадената до
Областна администрация-Перник жалба е от компетентността на КЕВР и същата ще
бъде разгледана по реда на Глава девета Разглеждане на жалби и уреждане на
спорове от Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката.
Предвид гореизложеното Комисията счита преписката за приключена.
II. По втора точка от дневния ред Комисията преразгледа 1 (един) брой
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, постъпила в община Ковачевци, относно повишаване нивото на река
Косматица, в следствие на което е увреден имот на г-н Симеон Асенов, жител на с.
Калище, община Ковачевци. Жалбата е препратена до Областна администрация за
произнасяне по компетентност с писмо с Вх.№ 08-00-609/09.11.2020 г.
Комисията разгледа жалбата и взе решение да бъде извършена проверка на
място за уточняване на обстоятелствата от г-н Иво Иванов – Заместник областен
управител и Инж. Диана Кирилова - Главен експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС. При установяване на необходимост жалбата следва да бъде
разгледана и от Комисия по чл.140, ал.5 от Закона за водите.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:---------------------------/Иво Иванов /
Секретар ……………………………………………….
/Иванна Венева/
Членове:
1. ---------------------------/ Михаела Асенова /
2. ---------------------------/ Бистра Тодорова /

3.---------------------------/Диана Кирилова/
4.--------------------------/Инж. Йонка Пеловска /

Изготвил:
Младши експерт „Административен контрол“ - Иванна Венева
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