КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА
ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2019Г.

1. Във връзка с писмо от Д. П., от с.Горски долен Тръмбеш, заведено с наш
вх. №ОА04-5919/19.09.2018г.., относно нарушаване на обществения ред в
населеното място, в следствие на непрекъснати празненства от страна на
част от жителите на селото. Образувана е административна преписка в
районно управление- Горна Оряховица. Към датата 06.12.2018г. не е
получено становище от сезираният орган, поради което е изпратено
напомнително писмо до РУ- Горна Оряховица с наш изх.№ОА048224/18.12.2018г. за извършване на проверка по изложените в жалбата
обстоятелства. Не е получен отговор от РУ на МВР-Горна Оряховица. На
03.01.2019г. в областна Администрация Велико Търново постъпи ново
писмо с наш вх.№ОА04-29/03.01.2019г. от Н. Т., в което се твърди, че
въпреки проверките на място от служители на Общинска администрация
Горна Оряховица и на представители на полицията, ситуацията в селото не
се е променила. Твърди се още, че служител от общинска администрация
Горна Оряховица се е държал агресивно и е показал незаинтересованост
към проблема на жалбоподателите.В своето писмо, Т. сигнализира и за
проблеми с битовите отпадъци, а именно изхвърляне на смет извън
оказаните за целта места и замърсяване на речното корито на
преминаващата през селото река.
 РЕШЕНИЕ №1 Да се информира РИОСВ- Велико Търново
относно сигнала за замърсяване на речното корито на
преминаващата през селото река. Да се изиска становище от
кмета на с. Горски долен Тръмбеш и на ОД на МВР- Велико
Търново.
2. Във връзка с постъпила жалба в Областна Администрация-Велико
Търново, заведена с наш вх. №ОА04-7055/13.11.2018 г., относно незаконно
построен гараж на ул.“Осма“ в с. Царевец, община Свищов, в която се
твърди, че преди шест години при поставянето на гараж е разбит и
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отстранен път за достъп до съседна на гаража къща, като същият не е
възстановен, е изискано писмено становище от кмета на Община Свищов с
наш изх.№ОА04-8325/21.12.2018г.. В отговор от Община Свищов е
получено писмо с наш вх.№ОА04-339/18.01.2019г. от инж.Пламен Петков,
зам. -кмет на Община Свищов. В същото, сезираният орган ни информира,
че на 11.12.2018г. е извършена проверка на място от длъжностни лица от
общинска администрация, в резултат е съставен констативен акт за
установен незаконен строеж „Гараж“. Същият е връчен на извършителите
на строежа, с което е започнало административно производство по реда на
чл.225а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на незаконен строеж..
 РЕШЕНИЕ №2: Да се изиска становище от кмета на
Община Свищов относно разбит и отстранен път за
достъп.Да се отговори на жалбоподателя, съобразно
полученото становище от Община Свищов.

3.
Относно постъпило в Областна Администрация- Велико Търново
писмо от М. М., заведено с наш вх.№ОА04-6887/06.11.2018г ., във връзка
непроизнасяне по подаден до Община Свищов, чрез официалната
електронна поща за кореспонденция, сигнал за нарушена настилка на ул.
«Христо Ц.Бръчков»е изискано становище от кмета на Община Свищов.
Към настоящият момент няма постъпил отговор в Областна
администрация- Велико Търново.
 РЕШЕНИЕ №3: Да се изпрати напомнително писмо до
кмета на Община Свищов.
4.
Във връзка с постъпила жалба в Областна Администрация- Велико
Търново от Т. А. и Б. А. от с.Горна Липница, община Павликени, заведена
с наш вх.№ОА04-7210/16.11.2018г, в която се твърди, че е построена
кошара за овце върху общинска земя в регулацията на с.Горна Липница.
Жалбоподателите твърдят, че кошарата причинява неудобства на
живущите в квартала, тъй като не се поддържа добра хигиена.Както ѝ че
издадените заповеди от кмета на Община Павликени не се изпълняват. Във
връзка с гореизложеното от Областен управител –Велико Търново е
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изискано становището на кмета на община Павликени с наш изх.№ ОА048228/18.12.2018г. На 17.01.2019г. същото е получено от инж.Емануил
Манолов- кмет на Община Павликени, с наш вх.№ОА04-319/17.01.19, в
което ни информира ,че в резултат на подадени до Кмета на Община
Павликени жалби от гражданите, е издадена заповед, с която се назначава
комисия, за извършване проверка на място.Проверката е извършена в
присъствието на жалбоподателя Б. А. .Изискано е становище от кмета на
с.Горна Липница, относно необходимостта от кошара.В отговор г-н Юлко
Палов – кмет на с. Горна Липница, след направено допитване до
населението , информира, че въпросната кошара е необходима за нуждите
на населението, тьй като същата е една от последните три останали
действащи кошари, в които могат да се събират животните за обща
паша.Изпратено е уведомително писмо на ползвателят на кошарата- г-жа
Н.Н., с копие до А., с което е уведомена за допустимия брой животни,
които има право да отглежда в регулационните граници на с. Горна
Липница. С оглед на това, че Б. А. и Т. А.а не са регистрирани лица,
живущи по постоянен или настоящ адрес в с. Горна Липница, който
посочват като адрес за обратна кореспонденция, кметът на Община
Павликени счита за неоснователни техните искания.
 РЕШЕНИЕ №4: Да се отговори на жалбоподателя
съобразно полученото становище от Община Павликени и
преписката да се приключи.
5. Във връзка с постъпило писмо от Е. П., заведено с наш вх.№ОА047449/26.11.2018г, в което се твърди, че Ж. не спазва предписание за
привеждане в съответствие с изискванията на действащите нормативни
актове животновъден обект, намиращ се в махала Черни дял, с.Беброво,
община Елена. Предвид посочените в писмото твърдения са изискани
становища от Община Елена и Областна дирекция по безопосност на
храните- Велико Търново . Към момента няма получени отговори от
сезираните институции.
 РЕШЕНИЕ №5: Да се изпратят напомнителни писма до
Община Елена и Областна Дирекция по безопасност на
храните- Велико Търново.
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6. В Областна администрация Велико Търново постъпи жалба от О. Д.,
жител на град Лясковец, с наш. Вх.№ ОА04-34/03.01.2019г. На О. Де
отговорено по същите въпроси в предишна преписка на Комисията- наш
вх.№ОА 04-6634/25.10.2018г, а именно има ли право съседката ѝ да строи
къща в чужд имот без писмено съгласие и колко кв.метра е имотът на
същата. Предприети са всички необходими мерки в рамките на
компетенциите на Областения управител. Изискани са становища от
кметът и главният архитект на Община Лясковец, получени са отговори от
тях и на жалбоподателката е отговорено съобразно получените становища.
Указано ѝ е, че спорът е от материалноправен характер, който следва да се
реши по съдебен ред. В новата си жалба г-жа Д. изразява недоволство от
получените отговори по предходната преписка. Поставя отново въпросът
има ли право съседката ѝ В. П. да строи къща в чужд имот, на самата
граница, без писмено съгласие от съседа си и колко са квадратните метра
по нотариален акт на имота на съседката ѝ П.
 РЕШЕНИЕ №6: Да се отговори на жалбоподателката, че в
цитираното
писмо няма данни за нови факти и
обстоятелства и преписката да се приключи.
7. С наш вх.№ ОА04 -483/25.01.2019г. е получено писмо от Б. А.до
Министър председателя на Република България с копие до Областния
управител на Област Велико Търново, в което г-н А. твърди, че
общинските имоти на територията на с. Горна Липница, общ. Павликени
се стопанисват от ползвателите без правно основание и не се плащат
дължимите данъци. Същият сигнализира, за незаинтересованост от страна
на Община Павликени по отношение на поставените проблеми.
 РЕШЕНИЕ №7: Да се изиска становище от кмета
Община Павликени относно правното основание
стопанисване на общинските имоти на територията
община Павликени с копие до Министър председателя
република България и жалбоподателя .
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8. В Областна администрация Велико Търново постъпи писмо от г-жа Мая
Манолова- Омбудсман на Република България , с наш.Вх.№ОА04533/29.01.2019г. относно жалба от К.П.В. от с. Първомайци. В писмото е
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посочено, че жалбоподателката В. твърди, че от Община Горна Оряховица
не ѝ се издава актуална скица за имот на посочения адрес, съставляващ по
действащия план на селото, одобрен със заповед №292/1992г. сграда,
изградена върху държавен урегулиран поземлен имот XVII-1***, кв. **.
 РЕШЕНИЕ №8: Да се изиска становище от кмета на
община Горна Оряховица с копие до Омбудсмана на
Република България и жалбоподателката. Служебно да се
събере наличната информация за имота от АРХИВ
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

