КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА
ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2019Г.

1.Във вр. с писмо ОА04 -483/25.01.2019г. 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. Изискано е становище
от кмета на Община Павликени относно правното основание за
стопанисване на общинските имоти на територията на общината, с копие
до Министър председателя на РБ и жалбоподателя А.. В полученото
становище с наш. Вх.№ ОА04-1404/01.03.2019г. от Община Павликени,
заявяват, че по отношение на жалбата е извършена проверка на място в
присъствието на г-н Ю. Палов- кмет на с.Горна Липница.С писмо ОА042223/05.04.2019г. на жалбоподателя е отговорено съобразно полученото
становище. Изпратено е копие до МС за сведение.
 РЕШЕНИЕ №1: ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ
2. 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 г-жа Н.Т. в което твърди, че
въпреки проверките на място от служители на Общинска администрация
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Горна Оряховица и на представители на полицията, ситуацията в селото не
се е променила. С писмо вх.№ОА04-1542/08.03.2019г. М. Маринов- кмет
на с. Горски долен Тръмбеш, твърди, че в селото цари етнически мир и
толерантност, като отрича твърденията за постоянни празненства на част
от жителите на селото.
Според получено становище от ОД на МВР с наш вх.№ОА041636/13.03.2019г по сигнала цитиран от жалбоподателите е извършена
проверка от Районно управление- Горна Оряховица, в хода на която са
снети обяснения на кмета на селото и част от жителите, подписали
жалбата. На 05.03.2019г е проведена среща на служители от ОДМВРВелико Търново и податели на сигнала. С писмо ОА04-2227/05.04.2019г.
на жалбоподателите е отговорено съобразно получените становища от
сезираните институции.
 РЕШЕНИЕ №2: ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ.
3.
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 г-жа К. П.В. от с. Първомайци, В
писмото е посочено, 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 №***. сграда, изградена върху
държавен урегулиран поземлен имот XVII-1***, кв. ***.
В получено становище с наш.вх.№ОА04-1324/27.0.2019г.,Община Горна
Оряховца информират, че по най-стария план на с. Първомайци, одобрен
със заповед №682 от 25.03.1920г. квартал * е съставен изцяло от парцели
държавна собственост, видно и от разписния лист към плана.По време на
действие на този план, на родителите на жалбоподателката е отстъпено
право на строеж върху държавна земя. В цитираното становище от
Община Горна Оряховица се обръщат към Областен управител с молба да
бъде отписан от актовите книги за държавна собственост УПИ X**-1*** в
кв. ** по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, на основание
§42от ПРЗ към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската
собственост.
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С изх.№ОА04-2211/04.04.2019г. е изпратено писмо за сведение до г-жа
Мая Манолова относно движението по преписката. Жалбоподателката е
информирана с писмо изх.№ ОА04-2212/04.04.2019г.Изпратено е и писмо
до Община Горна Оряховица с изх.№ОА04-2224/05.04.2019г. с
информация относно реда за отписване на актовите книги за държавна
собственост УПИ X***-1**** в кв. *** по плана на с. Първомайци,
община Горна Оряховица.
 РЕШЕНИЕ №3: ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ
4. Във връзка с ОКД-16-01/30.07.2018г., 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.
Получено е становище от Районна прокуратура Елена с наш.вх.№ОА041685/14.03.2019г., с което уведомяват Областен управител, че по сигнала
от И. от с.Беброво, Община Елена и приложените материали по извършена
проверка по него на 26.09.2018г. е изготвено постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство на основание чл.199, ал.1, във вр.
Чл. 24, ал.1, т.6 от НПК, препис от което е изпратено на жалбоподателя.
По същия сигнал, със същите твърдения от И. е регистрирана преписка
90/2018г. по описа на РП Елена, приключила с отказ от образуване на
досъдебно производство.
 РЕШЕНИЕ №4: ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ
СЪОБРАЗНО ПОЛУЧЕНОТО СТАНОВИЩЕ ОТ РП ЕЛЕНА И
ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ.
5. 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
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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. С изх.№ ОА04-1874/21.03.2019г. са
изискани становища от Министерството на правосъдието на РБ и НСОРБ,
с копие до РС Елена. Постъпи становище от Министерството на
правосъдието с вх.№ ОА04-2150/03.04.2019г. в което ни информират, че в
изпълнение на чл.55 от ГПК, министърът на правосъдието утвърждава
образците на съдебните книжа, но не осъществява контрол по тяхното
връчване.
 РЕШЕНИЕ
№5:
ДА
СЕ
ОТГОВОРИ
СЪОБРАЗНО
ПОЛУЧЕНОТО СТАНОВИЩЕ И ПРЕПИСКАТА ДА СЕ
ПРИКЛЮЧИ.
6. 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. С
писмо ОА04-1637/13.03.2019г. са изискани становища от „ВиК Йовковци“
ООД , Асоциацията по ВиК и кметът на Община Елена. С наш вх. №
ОА04-1734/15.03.2019г. постъпи нова жалба от същите лица, в която се
твърди, че всеки един от жалбоподателите е получил формален отговор с
еднакъв текст от страна на „ВиК Йовковци“ ООД. В Областна
администарция- Велико Търново са получени противоречиви становища
от АВиК и „ВиК Йовковци“ ООД.
 РЕШЕНИЕ №6: ДА СЕ ИЗПРАТИ НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО
НА ДЕЛЯН МЛЪЗЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА. ДА СЕ
ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ АВИК ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА
ФАКТИЧЕСКАТА
ОБСТАНОВКА
ОТНОСНО
ВОДОПРОВОДА С ОГЛЕД ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИВИ
СТАНОВИЩА.
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7. В Областна администрация – Велико Търново постъпи жалба, с наш.
вх.№ ОА04-1369/28.02.2019г. от Б. Д. Т. от гр. Горна Оряховица. В своето
писмо г-н Т. изразява недоволството си от работата на комисия от Община
Горна Оряховица, а именно качеството на извършената от същата
проверка, като твърди, че проверката е непълна и съответно безрезултатна.
В настоящата си жалба Б. Т. изразява своята благодарност към Областен
управител- Велико Търново за проявената отзивчивост и високоморална
позиция, но изразява недоволство от работата на Комисията от Община
Горна Оряховица. Също така, въпреки поканата от страна на Община
Горна Оряховица да бъдат предоставени определени документи за
собственост от жалбоподателя, с цел съставяне на констативен протокол от
проверката, такъв не е връчван на г-н Т. С вх.№ ОА04-1894/22.03.2019г. от
Община Горна Оряховица ни информират, че са получили жалба с
горецитираното съдържание, като напомнят, че Областен управител е
информиран за извършената проверка от Комисията на Община Горна
Оряховица.
 РЕШЕНИЕ
№7:
КОНСТАТИВНИЯ
ОРЯХОВИЦА.

ДА
СЕ
ПРОТОКОЛ

ИЗИСКА
КОПИЕ
НА
ОТ ОБЩИНА ГОРНА

8. В Областна администрация- Велико Търново, постъпи писмо, с
наш.вх.№ ОА04-1431/05.03.2019г. от група жители на гр.Долна Оряховица,
относно съдействие за укрепване на действащо свлачище в района на ул.
Опълченска и ул. Шипка, гр.Долна Оряховица. Подателите на сигнала
изказват притеснение за живота и здравето на живущите в района.
Обезпокоени са и за имуществото си. Посочват още, че многократно са се
обръщали към г-н Григор Минков- кмет на гр.Долна Оряховица, с устни
молби за разрешаване на проблема, но такова не е последвало.
Жалбоподателите прилагат снимков материал, към сигнала.


РЕШЕНИЕ №8:

ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА.
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9. В Областна администрация- Велико Търново, постъпи жалба с вх.№
ОА04- 1726/15.03.2019г. от П.В. Д., гр. Павликени.В жалбата се твърди, че
преди повече от 23години е коригирано трасето на ул.Стефан Караджа №
44-54, гр.Павликени, вследствие на което новото трасе е с около 1м. пониско от старото. Част от старото трасе остава с труден достъп до
новоизградената улица. Живущите в района сами са изградили наклонено
трасе, с цел достъп до улицата, но при дъжд, същото се разкалва и става
опасно за движение. Също така прилага снимков материал.
 РЕШЕНИЕ №9: ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ КМЕТЪТ
НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
10. В областна администрация Велико Търново с вх.№ ОА041945/25.03.2019г. постъпи докладна записка от Янко Първанов кмет на
кметство Вонеща Вода, относно забелязано бяло вещество във водите на
река „Белица“, което не се отмива, а се задържа по бреговете на речното
корито.С изх. №ОА04-2054/28.03.2019г. е изискано становище от РИОСВ
Велико Търново. Няма получен отговор .
 РЕШЕНИЕ №10: ДА СЕ ИЗПРАТИ НАПОМНИТЕЛНО
ПИСМО НА РИОСВ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

