КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА
ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2019Г.

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. Изискани са становища от РИОСВ –
Велико Търново и от кмета на с.Горски долен Тръмбеш. С писмо вх.№
ОА04-988/15.02.2019г. РИОСВ – Велико Търново ни информират, че е
извършена проверка на място, установени са нерегламентирани сметища и
е направено предписание на кмета на селото в срок до 30.04.2019г.
замърсените места да бъдат почистени. Не са получени становища от
останалите сезирани органи.
 РЕШЕНИЕ №1: ДА СЕ ИЗЧАКАТ ОТГОВОРИ ОТ КМЕТА
НА С.ГОРСКИ ДОЛЕН ТРЪМБЕШ И ОД НА МВР
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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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
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.
С оглед на факта, че от Община Свищов не взимат отношение по въпроса
за разрушения път, е изпратено ново писмо до кмета на Свищов с
наш.изх.№ ОА04-804/08.02.2018г. Към момента няма получен отговор.
 РЕШЕНИЕ №2: ДА СЕ ИЗЧАКА ОТГОВОРЪТ НА
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.
Получен е отговор с наш вх.№ ОА04-940/14.02.2019г. , в който от Община
Свищов заявяват, че през предходната година не са извършвани ремонти
на пътната настилка в гр. Свищов, но цитираната от жалбоподателя улица
е включена в плануваните ремонтни дейности през 2019г.
 РЕШЕНИЕ
№3:
ДА
СЕ
ОТГОВОРИ
НА
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ,
СЪОБРАЗНО
ПОЛУЧЕНОТО
СТАНОВИЩЕ И ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ
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4. 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 . С наш. Вх.№ОА04-719/06.02.2019г. е получено
становище от Община Елена от което става ясно, че на 16.10.2018г е
извършена проверка на място от служители на общинска администрация
Елена с представител на Областна дирекция по безопасност на хранитеВелико Търново. Съставен е констативен протокол за установените
нарушения и предписание на нарушителя в едномесечен срок да приведе
животновъдния
обект
във
вид,
съгласно
Наредбата
за
ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти и да
съобрази допустимия брой животни, които има право да отглежда .
Извършена е и последваща проверка на 10.01.2019г., чрез която е
установено, че не са спазени предписанията и е съставен АУАН на
собственика на животновъден обект- В. Ж. Жалбоподателката е
информирана съобразно полученото становище.
 РЕШЕНИЕ №4: ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ.
5. 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 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. Изискано е
становище от кмета на Община Павликени, като към момента такова не е
получено в Областна администрация.
 РЕШЕНИЕ №5: ДА СЕ ИЗЧАКА СТАНОВИЩЕ ОТ
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ.
6. В Областна администрация Велико Търново постъпи писмо от г-жа Мая
Манолова- Омбудсман на Република България , с наш.Вх.№ОА04-
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533/29.01.2019г. относно жалба от К. П. В. от с. Първомайци. В писмото е
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. **.
След направена служебна справка в архив „Държавна собственост“ се
установи, че за недв. имот, находящ се в с. Първомайци , общ. Горна
Оряховица, представляващ парцел ***, кв. * по плана на село Първомайци
към 1983г. е съставен АДС №2005/20.09.1983г. Видно от същия върху
имота е отстъпено право на строеж на лицето П. В.К. и е сключен договор
от 09.1.1972г. за построяване на жилищна сграда. Материалите по
преписката са изпратени до кмета на Община Горна Оряховица за
становище както и до Омбудсманът на РБ и жалбоподателката за сведение.
Няма постъпило становище от Община Горна Оряховица.
 РЕШЕНИЕ №6: ДА СЕ ИЗЧАКА СТАНОВИЩЕ ОТ
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
7. Във връзка с докладвана преписка в Протокол 75/2018 от 10.07.2018г.
на Комисията и Протокол 78/2018 от 01.11.2018г , а именно ОКД-1601/30.07.2018г., относно множество сигнали за извършени престъпление и
нарушения са получени отговори от РОНСК Велико Търново и ОД на
МВР Велико Търново . От ОД на МВР ни уведомяват, че няма данни за
извършени нарушения или упражнен натиск за избор на изпълнител на
поръчка, както и че не са събрани данни за извършено престъпление от
упоменатите в писмото лица. РОНСК Велико Търново е изпратил
преписката по компетентност до кмета на Община Елена, за извършване
проверка на място или по документи, като за резултата от същата или за
предприетите действия да уведоми РП Елена, Областен управител и
РОНСК. Отговори от РП Елена и от кмета на Община Елена не са
постъпвали до този момент.
 РЕШЕНИЕ №7: : ДА СЕ ИЗПРАТЯТ НАПОМНИТЕЛНИ
ПИСМА ДО СЕЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
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8. В Областна администрация Велико Търново е постъпило писмо от
Районен съд Елена с наш вх.№ ОА04-847/11.02.2019г. във връзка с отказ от
страна на Пенчо Чанев- кмет на Община Златарица да връчва призовки,
съобщения и книжа по ГПК, на територията на Община Златарица.
Въпреки декларираното намерение да бъдат връчвани книжа по
наказателни дела, такива действия не са извършвани на територията на
Община Златарица.Освен това Общината отказва да получава и книжа, на
които тя самата е адресат или от същата е поискано съдействие от съда за
издаване на документи. Мотивите на г-н Чанев, са свързани с разходите,
които възникват в следствие на връчването и невъзможността бюджетът на
Община Златарица да покрива същите. РС Елена счита, че отказът от
страна на Община Златарица нарушава правата на гражданите и
юридическите лица, лишава ги от правосъдие и освен това блокира
работата на Съда. С оглед гореизложеното от РС Елена се обръщат към
Областния управител с молба за подкрепа, съдействие и поставяне на
въпроса пред органите на Централната държавна власт с цел
разрешаването му.
 РЕШЕНИЕ №8: ДА СЕ ИЗИСКАТ СТАНОВИЩА ОТ
МИНИСТЕРСТВОТО
НА
ПРАВОСЪДИЕТО
И
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
9. В Областна администрация Велико Търново постъпи писмо от група
жители и собственици на имоти в с. Хъневци и с. Лазарци, Община Елена с
вх.№ ОА04-971/15.02.2019г. В своето писмо, жалбоподателите твърдят, че
на практика са лишени от достъп до безопасна и в необходимото ѝ
количество питейна вода, което прави почти невъзможно да се живее в
района и да се развива нормално селски туризъм и животновъдство.
Жителите на селата посочват, че със средства по програма ФАР е изграден
нов водопровод от с. Илaков рът, преминаващ покрай село Хъневци, до с.
Лазарци, който е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване СТ-05829/12.07.2010г. на ДНСК, гр. София, но до настоящия момент не е приет
за експлоатация от оператора „ВиК Йовковци“ ООД. С Решение
№66/15.07.2011г. от протокол №9/15.07.2011г на Общински съвет Елена е
решено новопостроения водопровод да бъде предоставен за поддържане и
експлоатация на оператор „ВиК Йовковци“ ООД, като е възложено на
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Кмета на Община Елена да предприеме необходимите действия съгласно
законодателството.Жалбоподателите твърдят, че цитираното решение не е
изпълнено .С писмо до „ВиК Йовковци“ ООД жителите на цитираните
села заявяват желание да бъдат включени като абонати на дружеството
към новия водопровод, но от ВиК оператора отговарят, че следва да се
обърнат към Община Елена, тъй като в съответната част водопровода не е
в експлоатация. Предвид изложените факти, жалбоподателите се обръщат
към Областния управител с искане да им бъде оказано пълно и ефективно
съдействие да получат достъп до безопасна и в необходимото количество
питейна вода с приемливо качество и да бъдат задължени Община Елена и
„ВиК Йовковци “ ООД да въведат в експлоатация изградения водопровод
от с. Илаков рът до с. Лазарци.
 РЕШЕНИЕ №9: ДА СЕ ИЗИСКАТ СТАНОВИЩА ОТ
„ВИК ЙОВКОВЦИ“ ООД, АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И
ОТ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА.

