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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА   

КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА,  

ПРОВЕДЕНО НА 01.11.2018 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

Във връзка с постъпила жалба от М. М от с. Кесарево, община 

Стражица, заведена с наш вх. №ОА04-4394/16.07.2018 г., относно 

запълнено със земна маса отводнително съоръжение /дере/, находящо се на 

ул. „Витоша“ е образувана административна преписка с Община 

Стражица. От общинската администрация сме уведомени, че е извършена 

проверка на място на 30.07.2018 г. Комисията предлага на Кмета на 

Община Стражица: На основание чл. 72, ал.1 от ЗУТ и чл. 223 и чл. 11, ал.1 

и ал.2 от ЗОС да се възстанови нормалното сечение /преди запълване/ на 

откритата канавка, преминаваща по ул. «Витоша» в участъка от 

съществуващия трафопост / срещу имотната граница между УПИ I-651 и 

VII-650/ да 10 м. след О.Т.117 /при северния край на УПИ I-651/, като се 

изкопаят засипаните маси без разрешението на собственика на улицата. Да 

се оформи открит улей с дължина 1,00-1,50м., който да отвежда водите от 

кръстовището при О.Т.345 и О.Т.117 към съществуващата открита канавка.  

 Комисията взе решение № 1: Да се отговори на лицето, съгласно 

полученото становище и преписката да се приключи. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Във връзка с поставеното писмо в кутията „Сигнали за корупция във 

Великотърновска област“, находяща се във входното фоайе на 

Областна администрация Велико Търново от И. И, с. Беброво, общ. 

Елена с наш вх. №ОКД-16-01-/03.07.2018 г., относно множество сигнали 

за извършени нарушения и престъпления са получени отговори от РОНСК 

Велико Търново, ОД на МВР Велико Търново. Очаква се отговор от 

Районна прокуратура Елена. РОНСК Велико Търново е препратила 

преписката до Кмета на Община Елена да извърши проверка на място и по 

документи, като за резултата от същата и предприетите действия да 

уведоми Районна прокуратура Елена, РОНСК Велико Търново и Областен 

управител Велико Търново. ОД на МВР Велико Търново ни уведомява, че 

няма данни за извършени нарушения или упражнен натиск за избор на 

изпълнител и за една част от сигналите не са събрани данни за извършено 

от упоменатите лица нарушение или престъпление. За останалите, където 

има заведени проверки или досъдебни производства, се е произнесла 

компетентната прокуратура. По тях има или наложени санкции или са 

прекратени. 
 

 Комисията взе решение №2: Копие от преписката да се изпрати до 

Кмета на Община Елена за проверка и становище. 
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РЕШЕНИЕ № 3 

 

Във връзка с постъпило писмо от Ц., с. Церова кoрия с наш вх. 

№ОА04-4999/06.08.2018 г., относно проявени неправомерни действия от 

страна на Кмета на кметство с. Церова кoрия е образувана 

административна преписка с ОД на МВР Велико Търново и РДСП Велико 

Търново. От ОД на МВР Велико Търново сме уведомени, че е извършена 

проверка по изложените в писмото факти и обстоятелства в деловодстото 

на РУ Велико Търново, при която се установи, че Ц. е подал жалби до 

ВТРП, по които са образувани преписки. Извършени са проверки и същите 

са докладвани с изпълнени указания. При извършване на проверките не са 

констатирани неправомерни действия и закононарушения, извършвани 

срещу г-н Ц. 

От РДСП Велико Търново сме уведомени, че г-н Ц.и г-жа А.К. 

същиятелстват на семейни начала в с. Церова кoрия. Същите са депозирали 

в ДСП Велико Търново заявление-декларация за отпускане на целева 

помощ за отопление за отоплителен сезон ***** г. по реда на Наредба № 

РД07-5/2008 г. на МТСП. В срок до 20 дни от подаване на заявлението-

декларация е извършена социална анкета на посочения адрес от социален 

работник, обслужващ населеното място и е изготвен социален доклад, 

съдържащ мотивирано предложение за отпускане на целева помощ, в 

резултат на което със Заповед на Директора на ДСП Велико Търново на 

семейството е отпусната целева помощ за отопление на твърдо гориво. 

Същата е изплатена на г-жа К. в ТП на «Български пощи» с. Церова кория. 

На същата, като лице с увреждане е осигурено правото и се подпомага с 

месечни добавки за транспорт и за диетично хранене и лекарствени 

продукти по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Запозната е с функциониращите на територия на  Община Велико Търново 

социални услуги, но не желае да ползва такива. 

 Комисията взе решение № 3: Да се отговори на лицето, съгласно 

получените становища и преписката да се приключи. 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

Във връзка с постъпило в Областна администрация Велико Търново 

писмо с наш вх. №ОА04-5445/29.08.2018 г. от Н. Х. от гр. Долна 

Оряховица, относно бездействие на Кмета на Кметство Долна Оряховица 

по отношение на канализиране на улици : Тодор Каблешков, Раховец, 

Петко Петков е образувана административна преписка с Община Горна 

Оряховица. От същата сме уведомени, че през 2010 г. с финансовата 

подкрепа на ИСПА е реализиран проект «Изготвяне на инвестиционни 

проекти за подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа в 

общините Горна Оряховица и Лясковец. В резултат на горепосочения 
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проект и с финансови средства, осигурени от Предприятието за управление 

на дейностите по опазване на околната среда, през 2014 г. е въведена в 

експлоатация канализацията в част от улиците на гр. Долна Оряховица. На 

този етап остават единствено улици, намиращи се в източната част на гр. 

Долна Оряховица, сред които са и тези, посочени в писмото на Х. 

Към настоящия момент проект за изграждане на канализацията в 

източната част на гр. Долна Оряховица не е внасян в МРРБ и не е правено 

искане за финансиране. В писмото се посочва също, че с оглед 

необходимостта от направата на канализация и във връзка със 

завишаващите се изисквания за опазване на околната среда, обхващането 

на цялото население на града от канализация е включено в предстоящите 

инвестиционни намерения на общината. 

 Комисията взе решение № 4: Да се отговори на лицето, съгласно 

полученото становище и преписката да се приключи. 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

Във връзка с постъпило в Областна администрация Велико Търново 

писмо с наш вх. №ОА04-3962/26.06.2018 г. от от група граждани на 

Община Златарица , относно извършени множество престъпления от 

лица, жители на с. Градец, община Котел, област Сливен е получено писмо 

от ОД на МВР Велико Търново, с което ни уведомяват, че във връзка с 

информацията, че лице от с. Градец е влязло в дома на възрастна жена от 

гр. Златарица, нанесло й побой, след което направило опит за изнасилване 

и откраднало пари и дебитна карта на 25.04.2018 г., след получен сигнал на 

тел. 112 в РУ – Елена е започнато ДП №ЗМ-69/2018 г. срещу лицето Г. К. 

от с. Градец за престъпление по чл. 150, ал. 1 от НК. След проведени 

оперативно-издирвателни мероприятия, лицето е установено и задържано. 

Досъдебното производство е приключено в срок, след което е изпратено на 

РП – Елена, с мнение за съд. В момента спрямо лицето Г. К. е наложена 

постоянна мярка «задържане под стража» в Следствения арест – Велико 

Търново. 

 Комисията взе решение №5: Да се отговори на лицето, съгласно 

полученото становище и преписката да се приключи. 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Във връзка с постъпило в Областна администрация Велико Търново 

писмо от С. С. гр. Велико Търново с наш вх. №ОА04-4651/26.07.2018 г., 

относно наводнение на избено помещение, предизвикано от авария на 

главния водопровод е получен Благодарствен адрес до Областен управител 

и възражение срещу становището на «ВиК Йовковци» ЕООД. Със 

следното становище: 

- След спукването на водопроводната тръба, която минава през 

неговата маза, се е обадил във «ВиК Йовковци» ЕООД. На адреса на 
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аварията е пристигнал техническия ръководител А. с един работник. След 

огледа на аварията А. е наредил на работника да постави скоба на 

пробойната и да спре течащата вода, след което е заминал на друга авария. 

От този момент до настоящия не е идвал никой представител на «ВиК 

Йовковци» ЕООд. 

- Според С. втория опит за манипулация е, като в писмото си 

дружеството прехвърля своито задължения за поддържане на водната 

инсталация на собствениците на сградата, като умишлено изпускат 

наредба № 4 от общите условия на ВиК, където е записано, че ВиК 

дружествата са длъжни да монтират и поддържат водопродните тръби, 

включително и общия водомер на уличното отклонение до цялата водна 

инсталация на сградата. Лицето С. моли Областен управител да се обърне с 

искане към  Кмета на Община Велико Търново, който  да нареди на 

управителя на «ВиК Йовковци» ЕООД да предприеме необходимите 

действия. 

 Комисията взе решение №6: Писмото да се изпрати до „ВиК 

Йовковци“ЕООД за проверка и становище. 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

В Областна администрация – Велико Търново постъпи писмо от Л. Г. 

от град Велико Търново, заведена с наш вх. №ОА04-6343/11.10.2018 г., 

относно бездействие на Директора на Дирекция «Инспекция по труда – 

Велико Търново». В писмото си лицето твърди, че е подал сигнал до 

Директора на Дирекция «Инспекция по труда – Велико Търново» месец 

преди входирване на писмото си в Областна администрация Велико 

Търново и до този момент не е получил отговор.  

 Комисията взе решение №7: Да се изиска становище от Директора 

на Дирекция „Инспекция по труда“ Велико Търново. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

В Областна администрация Велико Търново отново постъпи писмо от 

жители на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица с наш вх. №ОА4-

6148/03.10.2018 г., против направата на трасе за водоснабдяване на 

петролна база със водовземане от Шахтов кладенец с. Първомайци, с което 

ни уведомяват, че на 27.09.2018 г. се е провел протест против 

възстановяването на Шахтов кладенец за нуждите на ДА «Държавен 

резерв и военновременни запаси» при Петролна база Поликрайще в 

землището на с. Първомайци.  

 Комисията взе решение №8: Да се изиска становище от Главния 

архитект на Община Горна Оряховица. Да се изпрати напомнително 

писмо до „Басейнова дирекция“. 
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РЕШЕНИЕ № 9 

 

В Областна администрация Велико Търново постъпи писмо О. Д., гр. 

Лясковец с наш вх. №ОА4-6634/25.10.2018 г., с което изразява своето 

недоволство от получен от Община Лясковиц отговор по нейно писмо. 

Първото писмо на Д. е получено в Областна администрация с наш вх. 

№ОА04-6082/01.10.2018 г., с писмо изх. №ОА04-6260/08.10.2018 г. е 

изискано становище от Кмета на Община Лясковец.  

 Комисията взе решение №9: Да се изиска становище от Главния 

архитект на Община Лясковец.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

В Областна администрация Велико Търново постъпи писмо от П.П., с 

наш вх. №ОА04-6691/29.10.2018 г., относно необходимостта от 

асвалтиране на улица «Люлин» в с. Първомайци. Лицето уведомява 

Областен управител, че улица «Люлин» се нуждае от полагане на 

асвалтово покритие. Лицето твърди също, че част от улицата е превърната 

в селскостопански двор, автоработилница, сметище за железа, губи, масла 

и др. Лицето моли да се вземе отношение и да се сезират компетентните 

институции за разрешаване на поставения проблем. 

 Комисията взе решение №10: Да се изиска становище от Кмета 

Община Горна Оряховица.  

 


