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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 06.12.2018Г. 

 

1.По отношение на постъпило в Областна администрация- Велико Търново 

писмо от Д.П от с. Горски долен Тръмбеш, заведено с наш.вх.№ОА04-

5916/19.09.2018г., относно нарушаване на обществения ред в населеното 

място, вследствие на непрекъснати празненства от страна на част от 

жителите на селото.Образувана е преписка с Районно управление- Горна 

Оряховица. Към настоящия момент не е получено становище от сезирания 

орган. 

 РЕШЕНИЕ №1 Да се изпрати напомнително писмо до 

Районно управление- Горна Оряховица  

 2.Във връзка с постъпила жалба от Л.Г. от гр.Велико Търново, заведена с 

наш.вх.№ОА04-6343/11.10.2018г., относно непредприемане на действия по 

подадена жалба до директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Велико 

Търново, е получено становище от цитираната в жалбата Дирекция.В 

същото се посочва, че е извършена проверка на основание чл.399, ал.1 от 

КТ, в резултат на която е установено, че от представените от работодателя 

ведомости за заплати, не са извършени посочените от Л.Г. удръжки. 

Същото се установява и от представените фишове като допълнение към 

сигнала, подаден към Дирекция „Инспекция по труда“- Велико Търново. 

 РЕШЕНИЕ №2 Да се отговори на жалбоподалетя, съобразно 

полученото становище и преписката да се приключи.  

3. Във връзка с постъпило писмо в Областна администрация- Велико 

Търново, от  О.Д от гр. Лясковец, заведено с наш.вх.№ ОА04-

6634/25.10.2018г., в което изразява своето недоволство от получено от 

Община Лясковец писмо. Образувана е административна преписка с 

Главния архитект на Община Лясковец. В постъпилото становище от 

Община Лясковец  се посочва, че в архива на Общинска администрация- 

Лясковец не е съхранено писмено разрешение от собствениците на УПИ II-
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1****, кв.** по ПУП на гр. Лясковец, за построяване на жилищна сграда в 

УПИ II- 1****, кв.** по ПУП на гр. Лясковец, собственост на В.П. 

Установено е, че по ПУП- план за регулация на гр. Лясковец и План за 

регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната 

собственост, собственост на В.П е административен адрес ******* е с 

площ. 644кв.м, а поземлен имот с кадастрален номер № 1****, за който са 

отредени УПИ I- 1**** в кв.**, собственост на К.Д и наследниците на И.Д 

е с площ 744кв.м 

 РЕШЕНИЕ № 3 Да се отговори на подателя на писмото, 

съобразно получените становища и преписката да се 

приключи. 

4.Във връзка с постъпила жалба  с наш. Вх.№ ОА04-6691/29.10.2018г от 

П.П от с. Първомайци, относно влошено състояние на ул. „Люлин“, поради 

преминаването на тежкотоварни машини. Образувана е административна 

преписка с Община Горна Оряховица. С постъпилия отговор на Община 

Горна Оряховица се представя заповед №3416/09.11.2018г. и Констативен 

протокол от 09.11.2018г. 

 РЕШЕНИЕ №4 Да се отговори на П.П. съобразно полученото 

становище и преписката да се приключи. 

5. Във връзка с постъпили писма в  Областна администрация- Велико 

Търново, заведени с наши вх.№ ОА04-5924/20.09.2018г. и ОА04-

6154/03.10.2018г. от жители на с. Първомайци, против направата на трасе 

за водопровод, захранващ петролна база Първомайци от шахтов кладенец, 

е постъпило становище от Община Горна Оряховица. Със същото се 

предоставя информация, относно прието от Общински съвет Горна 

Оряховица решение №163 от 24.04.012г., с което е одобрен проект за ПУП- 

парцеларен план за елементите за техническата инфраструктура за обект: 

„Водопровод, захранващ петролна база „Поликраище“ от шахтов кладенец, 

находящ се в землището на с.Първомайци“. Извършено е публикуване на 

същото в Държавен вестник. След изтичане на срока за обжалване на 

решението е изготвен Протокол от 16.07.2012г. за липса на постъпили 

възражения. Отделно от това проектът за ПУП е съгласуван от Централно 

управление ДП„НКЖИ“ гр. София.Със същото се цитира писмо от 
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басейнова дирекция  „Дунавски район“  от което е видно, че шахтовия 

кладенец е в съответствие с изискваниета на Закона за водите и няма да 

окаже влияние на кладенците за собствени потребности на гражданите.  

 РЕШЕНИЕ №5 Да се отговори на жалбоподателите 

съобразно становището и преписката да се приключи 

6. В Областна администрация- Велико Търново е постъпил сигнал от М.М , 

заведен с наш. Вх.№ ОА04-6887/06.11.2018г., относно непроизнасяне по 

подаден чрез официалната електронна поща на Община Свищов, сигнал от 

М.М. срещу Община Свищов, касаещ настилката на ул. „Христо Ц. 

Бръчков“ в града, 

 РЕШЕНИЕ №6 Да се изиска становище от Кмета на Община 

Свищов. 

7. В Областна администрация- Велико Търново постъпи писмо с наш. вх.№ 

ОА04-7055/13.11.2018г, относно незаконно построен гараж на ул. „Осма“, 

с. Царевец, община Свищов. В постъпилото писмо се твърди, че преди 

шест години при построяването на гараж е разбит и отстранен път за 

достъп до съседен на цитираната постройка имот. Към настоящия момент 

пътят не е възстановен. Подателят желае самоличността му да не бъде 

разкривана. 

 РЕШЕНИЕ №7 Да се изиска становище от Кмета на Община 

Свищов. 

8. В Областна администрация- Велико Търново постъпи жалба от Т.А и 

Б.А от с. Горна Липница, община Павликени, заведена с наш.вх.№ ОА04-

7210/16.11.2018г. В същата се твърди, че е построена кошара за овце върху 

общинска земя в регулация на с. Горна Липница. В кошарата се отглеждат 

около 150 животни, което причинява неудобство на живущите в района, 

тъй като не се поддържа добра хигиена. В резултат на подадени до кмета 

на Община Павликени жалби от гражданите, същият е издал заповед за 

преустановяване на дейността на използвания обект- кошара. Подателите 

на жалбата твърдят, че заповедта на кмета не се спазва и обектът 

продължава да съществува, неспазвайки предписанията. 
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 РЕШЕНИЕ №8 Да се изиска становище от кмета на Община 

Павликени. 

9. В Областна администрация- Велико Търново постъпи писмо отЕ.П, 

заведено с наш. вх.№ОА04-7449/26.11.2018г. относно неспазване от Ж. на 

предписание за привеждане на животновъден обект в махала Черни дял, 

с.Беброво, община Елена, в съответствие с изискванията на действащото 

законодателство. 

 РЕШЕНИЕ №9 Да се изиска становище от Община Елена и 

от Областна дирекция по безопасност на храните- Велико 

Търново. 

10. В Областна администрация- Велико Търново постъпи сигнал от П.Д, 

заведен с наш вх.№ОА04-7853/29.11.2018г., относно непроизнасяне в 

законоустановения в АПК срок по подаден сигнал от същия до Община 

Велико Търново за заснежен път и непочистване на ул „“Стара планина“ 

гр. Велико Търново. 

 PEШЕНИЕ №10 Да се отговори на подателя на сигнала, 

съобразно полученото становище от Община Велико 

Търново 

 


