РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ № 7

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, 24.10.2019 г., в кабинета на Заместник областен 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.
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. Михаела Асенова – Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС
3. Инж. Диана Кирилова - Старши експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
4. Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в
дирекция АКРРДС
5. Арх. Екатерина Петрова – Главен експерт „Регионално развитие“
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
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

от

Таня

Борисова

Долапчиева

относно

проблем

с

бездомните кучета в село Старо село, община Радомир Вх.№33-00-141/15.10.2019г. Комисията разгледа жалбата и взе
решение младши експерт Иванна Венева да изготви писмо до
община

Перник

и

община

Радомир

за

предприемане

на

необходимите действия за предотвратяване на проблемите,
цитирани в жалбата.
2. Жалба от г-н Петър Евтимов относно несъгласието му със сумата
в изравнителна сметка за сградна инсталация, наложена от
„Топлофикация

Перник“

АД

-

Вх.№33-00-134/03.10.2019г.

Комисията разгледа жалбата и счита същата за неоснователна,
поради

което

взема

решение

Елена

Иванова

–

Главен

юрисконсулт да изготви писмо до жалбоподателя, с което да го
уведоми за решението на Комисията.
II.Комисията преразгледа 4 (четири) броя преписки, разгледани
на предишни заседания, поради липсата на отговори от
компетентните институции:
1. Липса на отговор на второ напомнително писмо до „Напоителни
системи“ ЕАД относно сигнал с Вх.№33-00-14/14.12.2018 г. във
връзка с речното корито на с. Прибой, община Радомир. След
проведен телефонен разговор от г-н Иванов с представител на
отговорната
предприемат

институция,
необходимите

Комисията
действия

бе

уверена,

че

се

по

отстраняване

на

въпросите, цитирани в жалбата, за което ще уведомят писмено и
Областна администрация – Перник. Предвид гореизложеното
Комисията счита преписката за приключена.
2. Липса

на

отговор

от

ОД

на

МВР

по

сигнал

с

Вх.№33-00-86/17.07.2019г. във връзка с нападение на Веселин
Станков. Комисията взе решение старши юрисконсулт Михаела
Асенова да изготви напомнително писмо до ОД на МВР.
3. Липса на отговор от страна на „Водоснабдяване и канализация“
ООД относно жалба с Вх.№33-00-88/07.08.2019г. във връзка с
канализационната мрежа при бл.63 на ул. „Кракра“, гр. Перник.
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Председателят на Комисията г-н Иво Иванов проведе телефонен
разговор с представител на община Перник, от който разговор
стана ясно, че по случая е извършена съвместна проверка с
представители на община Перник и „В и К“ ООД, гр. Перник, за
резултатите

от

която

Областна

администрация

ще

бъде

уведомена своевременно. След получаването на констативния
протокол за резултата от поверката, за който е уведомен и
жалбоподателят Комисията счита преписката за приключена.
4. Липса

на

отговор

от

ОД

на

МВР

Вх.№33-00-59/29.05.2019г.

във

връзка

с

по

сигнал

нарушаване

с
на

обществения ред в кв. „Драгановец“, гр. Перник. Комисията
взема решение Михаела Асенова да изготви напомнително писмо
до ОД на МВР, гр. Перник.
III.

Комисията се запозна с получена информация по молба от Дафин

Бранимиров Христов, препратена от Министерство на правосъдието в
Областна администрация - Перник. Комисията счита информацията за
достатъчна и взема решение арх. Екатерина Петрова да направи справка за
цитираните в жалбата имоти, в КАИС – Агенция по геодезия, картография и
кадастър, след което да изготви писмо до община Перник за изискване на
становище по случая.

IV. Комисията се запозна с 10 (десет) броя получени отговори на
писма по жалби и сигнали, изпращани от Областна администрация –
Перник, както следва:
1.Получен
отговор
от
община
Земен
на
писмо
с
Изх.№08-00-416/30.07.2019 г., относно ненанесени имоти в кадастралния
план на общината. – Вх.№18-00-416-(1)/25.09.2019 г., с който отговор
уведомяват, че община Земен няма изготвен кадастър в цифров вариант, за
нанасяне на сгради и имоти в кадастралния план на населените места на
територията на община Земен е необходимо да се изготви геодезическо
заснемане от лицензирана фирма за сметка на собственика на имота.
Предвид това, че жалбоподателят е уведомен за това, Комисията счита
преписката за приключена.
2.Получен отговор от Ловно рибарско сдружение „Руй“ – гр. Трън с
Вх.№ 25-00-27-(1)/26.08.2019 г. по жалба относно влизане на лисици в двор
в с. Филиповци, община Трън. С отговорът си Ловно рибарско сдружение
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„Руй“ – гр. Трън уведомяват, че нямат право на отстрел на лисици.
Комисията взема решение Иванна Венева да изготви писмо до
жалбоподателя, с което да го уведоми, че Областна администрация – Перник
няма компетентност да решава въпроси от това естество.
3.Получен
отговор
от
община
Перник
на
писмо
с
Изх.
№08-00-447/08.08.2019
г.
във
връзка
със
състоянието
на
междублоковото пространство на ул. „Кракра“, бл.47. С това писмо община
Перник уведомява, че при финансова възможност междублоковото
пространство ще бъде благоустроено. Предвид това, че жалбоподателката е
уведомена чрез писмо от община Перник, Комисията счита преписката за
приключена.
4.Получен отговор от ОД на МВР по писмо с Изх. №05-00-284/09.08.2019 г.
относно жалба за тормоз. С писмото си ОД на МВР уведомява, че лицето,
обвинено в тормоз от жалбоподателката е предупредено с протокол за
предупреждение. Предвид гореизложеното Комисията счита преписката за
приключена.
5.Получен
отговор
от
община
Трън
по
писмо
с
Изх. №08-00-393/18.07.2019 г. относно течаща вода по ул. „Знеполска“,
гр. Трън. В отговора община Трън, уведомява че са предприети
необходимите ремонтни дейности за пълното отстраняване на проблемите,
цитирани в жалбата.
6.Получен
отговор
от
община
Перник
на
писмо
с
Изх. №08-00-444/08.08.2019 г. относно постъпил сигнал от Фондация
„П.У.Л.С“. С отговора си община Перник уведомява, че са предприети
необходимите действия за отстраняване на част от проблемите, цитирани в
сигнала, а за останалата част ще бъдат предприети действия при наличието
на финансова възможност. Комисията счита преписката за приключена.
7.Получен отговор от Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет на писмо с Изх.№20-00-30/08.08.2019 .
Междуведомствената комисия уведомява жалбоподателката и обстойно
изяснява причините, поради които счита, че жалбата й не може да бъде
разгледана по същество. Предвид гореизложеното Комисията счита
преписката за приключена.
8.Получен
отговор
от
община
Ковачевци
на
писмо
с
Изх.№08-00-445/08.08.2019 г. по отношение на жалба от жител на
с. Егълница относно безпризорни кучета по пътя. С отговора си община
Ковачевци информират ,че по случая е извършена проверка на място,
съставен е констативен акт със задължителни предписания и след повторна
проверка е установено, че предписанията са изпълнени. Освен това община
Ковачевци е изготвила „Програма за овладяване на популацията на
безстопанствени кучета“, която предстои да бъде приета от Общински съвет
– Ковачевци. Предвид гореизложеното Комисията счита преписката за
приключена.
9.
Получен
отговор
от
община
Трън
по
писмо
с
Изх.№08-00-197/09.04.2019 г. относно състоянието на черен път
в
с. Мрамор. С отговора си община Трън уведомяват, че след направена
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повторна проверка на място е установено, че пътят е в добро състояние.
Комисията счита преписката за приключена.
10.
Получен отговор от община Перник относно жалба от Емилия
Балавесова във връзка с ограда в с. Студена. В отговор на писмо с
Изх.№08-00-392/18.07.2019 г. община Перник уведомява, че проблемът с
достъпа по улицата-тупик в с. Студена, цитиран от жалбоподателката, е
решен и община Перник няма основание за последващи действия. Предвид
гореизложеното Комисията счита преписката за приключена.
V. Комисията се запозна с протокол от извършена проверка на пътя за
махала „Скочиловец“, с. Богданов дол, който минава през кв. „Бела вода“.
Комисията взема решение Михаела Асенова да изготви писмо до
жалбоподателката, с което да я уведоми за резултата от извършената
проверка.

Председател: /П/
/Иво Иванов /
Секретар: /П/
/Иванна Венева/
Членове:
1. Елена Иванова: /П/
2. Михаела Асенова: /П/
3. Диана Кирилова: /П/
4. Бистра Тодорова: /П/
5. Екатерина Петрова: /П/
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