РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

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

ПРОТОКОЛ № 1

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, 14.01.2019 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
4. Инж. Анита Радославова – Главен експерт “Регионално развитие“ в
дирекция АКРРДС
5. Бистра Тодорова – Главен експерт „Държавна собственост“ в дирекция
АКРРС

I. В началото на заседанието Председателят на Комисията – г-н Иво Иванов
предложи включването на 3 (три) точки във дневния ред. Комисията се запозна с
предложението на Председателя и след гласуване, със 7 гласа «за», прие така
предложеният дневен ред.
II. Разглеждане и приемане на Годишен доклад на Комисията за
2018г. Годишният доклад за 2018г. бе предварително изпратен на членовете,
същите бяха запознати със съдържанието му и след обстойно разглеждане и
обсъждане, със 7 гласа «за», бе приет от Комисията.
III. Комисията разгледа 4 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.Сигнал

с

Вх.№33-00-14/14.12.2018г.

от

инж.

Александър

Милошов

Димитров, относно състоянието на речното корито и междудиговото пространство на
р. Струма в землището на с. Прибой, община Радомир.
Комисията разглежда сигнала и счита същият за основателен. Главен експерт
„Регионално развитие“ – г-жа Анита Радославова бе подготвила предварително
информация по случая, както и бе направила среща с жалбоподавателя. След като
г-жа Радославова представи работата си по сигнала, Комисията взе решение да й
възложи да напише писмо, с което да препрати съгналът по компетентност до
„Напоителни системи“ ЕАД – клон Струма - Места.
2.

Жалба

с

Вх.№33-00-17/18.12.2018г.

Монислав

Симеонов

и

Бетина

Евтимова, относно поддържането на път в с. Слатино, община Ковачевци и отказ на
отговорната фирма да осигури почистване на пътя до сградата, която стопанисват.
Комисията разглежда жалбата и възлага на старши експерт „Регионално
развитие“ – Диана Кирилова да изпрати писмо по компетентност до Община
Ковачевци. Комисията взе решението си след като г-жа Диана Кирилова изясни, че
въпросният

път

е

общински

и

компетентната институция е

именно

община

Ковачевци.
3. Имейл с Вх. №33-00-6/27.11.2018г., от Людмила Дойчинова, във връзка с
липсата на водопровод в с. Филиповци, махала Драговци.
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Комисията разглежда жалбата, но във връзка със Чл.27 от Правилника за
устройството и дейността на Комсиията не образува производство, тъй като в
имейлът Областна администрация – Перник е сезирана чрез копие.
4. Сигнал с Вх.№34-В-27/26.10.2018г., от Павел Крумов Велинов, във връзка
с подмяната на индивидуален съд за сметосъбиране.
Комисията разглежда жалбата, но във връзка със Чл.27 от Правилника
за устройството и дейността на Комсиията не образува производство, тъй като в
имейлът Областна администрация – Перник е сезирана чрез копие.
5. Преразглеждане на Жалба с Вх.№34-П-8/27.06.2018г. от г-жа Теменужка
Петрова, с твърдение за законови нарушения и предоставяне на имоти „Държавна
собственост“ на трети лица. След щателно

преразглеждане на жалбата и

изказването на мнение от страна на всички членове в Комисията и предвид факта,
че по жалбата е направена справка от Главен експерт „Държавна собственост“ –
Бистра Тодорова, която констатира, че в Областна администрация Перник не се
намират имоти „Държавна собственост“ по цитираните в жалбата имоти, бе взето
решение да бъде изпратено писмо до жалбоподателката, от старши юрисконсулт –
Милена Василева,с което Преписката да бъде приключена.
IV.Комисията се запозна с получени отговори по разгледани преписки на
предишни заседания:
1. Получен отговор от ОД на МВР –Перник с Вх.№05-00-39-(1)/13.12.2018г.,
относно напомнително писмо, изпратено от Областна администрация - Перник
с Изх.№08-00-39/20.11.2018г., с което ни уведомяват, че е извършена
проверка по случая и са предприети необходимите действия.
2. Получен отговор от Министерство на енергетиката, по жалба от Габриела
Георгиева Райчева от с. Дивотино, която поставя въпроси, свързани със
незаконна дейност на концесионера на находище „Пернишки въглищен
басейн“. С отговорът си ни уведомяват, че Министерство на енергетиката
ежегодно извършва контрол по изпълнение на основните задължения на
концесионерите и към момента не са открити нарушения от тяхна страна.
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V. Председателя на Комисията – г-н Иво Иванов изтъкна важността на спазването на
Раздел II, чл.5 от Правилника за устройството и дейността на Комисията, като
наблегна на необходимостта от следене на спазването на законоустановените
срокове за изпълнение на взетите решения, което ще бъде приоритет в работата на
Комсиията за 2019г.

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/
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