КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА
ПРОВЕДЕНО НА 09.05.2019Г.

1. Във връзка с постъпило писмо от група жители и собственици на имоти в с.
Хъневци и с. Лазарци, Община Елена с вх.№ ОА04-971/15.02.2019г. Постъпи отговор с
вх.№ОА04-1867/21.03.2019г. от Асоциацията по ВиК , в който същата ни уведомява, че
с цел разрешаване на проблема е необходимо да се предприемат следните действия:
1. Общински съвет Елена да вземе решение за предаване на публичния актив с
посочената стойност за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД- Велико Търново /АВиК/ и за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК „Йовковци“ ООД;
2. Кметът на Община Елена да изпрати до Председателя на АВиК- Велико Търново
уведомление за решението на Общински съвет като приложи извлечение от Протокола
с решението, заверено копие за Разрешение за ползване №СТ-05-829/12.07.2010г. на
ДНСК- София, извлечение от инвентарната книга на Община Елена, където е записан
актива и копие на техническата документация на обекта.
ВиК „Йовковци“ ООД, с вх. №ОА04-2057/29.03.2019г., ни информират, че по
подадения сигнал е отговаряно многократно на жалбоподателите и сезираните
инстанции, като прилагат писмо до Министерски съвет на РБ, в което са изразили
своето становище, а именно, че цитирания водопровод е предаден неработещ.
Изпратено е напомнително писмо на Делян Млъзев- кмет на Община Елена.
Изискано становище от АВиК за изясняване на фактическата обстановка относно
водопровода с оглед получените противоречиви становища. Жалбоподателите са
информирани за хода на преписката.


РЕШЕНИЕ №1: ДА СЕ ИЗЧАКАТ ОТГОВОРИ НА ИЗИСКАНИТЕ
СТАНОВИЩА

2. В Областна администрация – Велико Търново постъпи жалба, с наш. вх.№ ОА041369/28.02.2019г. от Б. 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. . Също така, въпреки поканата от страна на Община Горна
Оряховица да бъдат предоставени определени документи за собственост от
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жалбоподателя, с цел съставяне на констативен протокол от проверката, такъв не е
връчван на 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. Изискано е копие от констативния протокол от Община Горна
Оряховица.


РЕШЕНИЕ №2:
ДА СЕ ИЗПРАТИ НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО ДО
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

В Областна администрация- Велико Търново, постъпи писмо, с наш.вх.№ ОА041431/05.03.2019г. 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. Получено е становище от кметът на Община Горна Оряховица, с което
сме уведомени, че Община Горна Оряховица е заявила в МРРБ извършване на
инженеро-геоложки оглед и представяне на експертно становище по повод цитирания
сигнал. На 08.04.2019г. зам.- министъра на регионалното развитие и благоустройството
е уведомил кмета на Община Горна Оряховица, че е възложено на „Геозащита“ ЕООДклон Плевен извършване на подробен оглед, съвместно с представители на община
Горна Оряховица.

3.



РЕШЕНИЕ №3:
ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ
СЪОБРАЗНО ПОЛУЧЕНИТЕ СТАНОВИЩА И ПРЕПИСКАТА ДА СЕ
ПРИКЛЮЧИ.

4. В Областна администрация- Велико Търново, постъпи жалба с вх.№ ОА041726/15.03.2019г. от П.Д., гр. Павликени.В жалбата се твърди, че преди повече от 23
години е коригирано трасето на ул.Стефан Караджа № 44-54, гр.Павликени, вследствие
на което новото трасе е с около 1м. по-ниско 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. Твърди се, че има отпуснати пари по програма за рехабилитация
на цитираната улица, като моли за съдействие да се решат цитираните в жалбата
проблеми. Постъпило е становище с вх.№ОА04-2914/08.05.2019г. на кмета на Община
Павликени, в което са посочени всички предприети мерки по цитирания от
жалбоподателя проблем.


РЕШЕНИЕ №4:
ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ
СЪОБРАЗНО ПОЛУЧЕНИТЕ СТАНОВИЩА И ПРЕПИСКАТА ДА СЕ
ПРИКЛЮЧИ.
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5. В областна администрация Велико Търново с вх.№ ОА04-1945/25.03.2019г. 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. С вх.№ ОА04-2345/15.04.2019г. е постъпил отговор от
РИОСВ. В своето писмо сезираната институция ни уведомява, че на 01.04.2019г от
експерти на РИОСВ- Велико Търново е извършена проверка на място. По време на
проверката е установено петно от неразтворимо бяло вещество , което плува в застоял
участък на реката в площ под 1кв.м. Веществото е гранулирано и се разтваря при
механично стриване във водата без да образува пяна. РИОСВ няма възможност да
определи вида на веществото, което е в застоялия речен участък. Издадено е
предписание на кмета на с. Вонеща вода да почисти образуваното пето в срок до
19.04.2019г.


РЕШЕНИЕ №5:
ДА СЕ ОТГОВОРИ НА КМЕТА НА КМЕТСТВО
ВОНЕЩА ВОДА, СЪОБРАЗНО ПОЛУЧЕНОТО СТАНОВИЩЕ И
ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ.

6. В Областна администрация- Велико Търново постъпи писмо с вх. № ОА 042376/11.04.2019г. от Стефан Бранзелов- председател на Общински съвет Златарица. В
своето писмо г-н Бранзелов ни информира, че след проведени срещи между него- в
качеството му на председател на ОбС , Директора на ДГС Елена, Управителя на
Златаришка гора ЕООД и представители на фирмите ЛИЛИЯНА 2000КМ ЕООД и КиД
Г.О Груп ЕООД- занимаващи се с дърводобив на територията на Община Златарица, са
поставени няколко основни проблема:

1.
Защо при транспортирането на дървесина по Общинската пътна мрежа на част
от фирмите се съставят актове, а на други не
2.
На част от Общинските пътища изчезват или се появяват пътни знаци, в
зависимост от това коя фирма извозва дървесина
3.
От така нареченото почистване на ниви, реално се получава дърводобив, тъй
като контролът спрямо тях не е така стриктен са налични предпоставки за злоупотреби.
Има неяснота около регистъра на издадените разрешения за почистване на ниви.


РЕШЕНИЕ №6 ДА СЕ СЕЗИРА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЕЛЕНА.

