КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА
ПРОВЕДЕНО НА 18.06.2019Г.

1. По отношение на постъпилата в Областна администрация- Велико Търново
преписка, с вх. № ОА 04-971/15.02.2019г. от жители и собственици на имоти в с.
Хъневци, постъпи становище от АВиК. В него се посочва, че цитираният в жалбата
водопровод е предаден за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК
Йовковци“ ООД, считано от 01.06.2016г. , когато влиза в сила Договора м/у АВиК и
„ВиК Йовковци“. В същия договор е вменено задължението, операторът да стопанисва,
експлоатира и поддържа активите с дължимата грижа и в съответствие с добрите
инженерни практики. В същото време в договора не е посочено какви конкретни
действия трябва да предприеме АВиК, за да накара оператора да използва определен
публичен актив. При проведена среща между ВиК експерта в АВиК- Велико Търново,
инж. Емил Томов, главния инж. На ВиК „Йовковци“- Илия Сирмов и главния инженер
в Дирекция „УТОС“ при Община Елена- Христо Симеонов, като едно от причините за
неподаване на вода по въпросния водопровод е посочена неизградената
вътрешноселищна разпределителна водопроводна мрежа. Въпреки изпратено
напомнително писмо до Община Елена- отговор не е постъпил.


РЕШЕНИЕ №1: ДА СЕ СВИКА РАБОТНА ГРУПА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ
ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АВИК, ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ И ТРИМА ЖАЛБОПОДАТЕЛИ, С ЦЕЛ БЪРЗО И
ВСЕОБХВАТНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СЛУЧАЯ.

2. В изпълнение на решение №6 от Протокол 83/09.05.2019г. относно постъпила Жалба
от председателя на Общински съвет Златарица вх.№ ОА04-2376/11.04.2019г. относно
злоупотреби при извозването на дървесина и почистването на ниви на територията на
Общината, същата е изпратена на РП Елена по компетентност. Няма постъпило
становище от сезирания орган.


РЕШЕНИЕ №2 ДА СЕ
ПРОКУРАТУРА ЕЛЕНА.

ИЗЧАКА

СТАНОВИЩЕ

НА

РАЙОННА

В Областна администрация- Велико Търново, постъпи жалба с вх.№ ОА043155/15.05.2019г. от жители на гр. Златарица, ул. Суворов и ул. „Завоя“ №65 и 67,
относно лошото състояние на ул. „Суворов“. От писмото става ясно, че
жалбоподателите са сезирали Община Златарица за проблемния участък от улиците, но
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не са удовлетворени от получения отговор, а именно че молбата им ще бъде
удовлетворена през 2020г. Гражданите намират отговора за формален, тъй като не е
поет ангажимент за конкретен срок, нито начин на изпълнение и евентуален ремонт


РЕШЕНИЕ №3: ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА
ЗЛАТАРИЦА, С ЦЕЛ ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОСТАВЕНИЯ ПРОБЛЕМ .

4. В деловодството на администрацията е входирана жалба с № ОА 043701/03.06.2019г. от Д. М., жител на с. Драгижево, общ. Лясковец, относно
нерегламентирано отглеждане на животни. В своята жалба г-н М. твърди, че на ул.
„Капитан дядо Никола“№47 в с.Драгижево, се отглеждат нерегламентирано 80 бр. овце,
кози, коне и магарета. Посочва още, че на същата улица № 53, се отглеждат към 5 броя
кози, като не се спазват санитарните норми, отделно от това изпражненията на същите
се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци.


РЕШЕНИЕ №4:
ДА СЕ ИЗИСКАТ СТАНОВИЩА ОТ ОБЛАСТНАТА
ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ОТНОСНО ЖИВОТНОВЪДНИЯ ОБЕКТ. ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ
ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ И РИОСВ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

5. В Областна администрация- Велико Търново постъпи сигнал вх.№ ОА043938/12.06.2019г. от И. Колева гл.специалист АО при кметство с.Димча, общ.
Павликени. В своя сигнал жалбоподателката твърди, че при проверки извършени от
Комисия назначена от кмета на Павликени по ЗГР, са съставени протоколи, които
според същата са неправилни. Твъди се, че препоръките в горецитираните протоколи
не отговарят на действащото законодателство. Г- жа Колева, се обръща към Областен
управител с молба за становище по описаните проблеми, касаещи пряката ѝ служебна
работа.


РЕШЕНИЕ №5:
ДА СЕ ИЗИСКАТ СТАНОВИЩА ОТ ОБЩИНА
ПАВЛИКЕНИ И ТЗ ГРАО- ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

6. Постъпила е жалба с вх.№ ОА04-3934/12.06.2019г. от М. В., относно септична яма в
близост до кладенец, собственост на жалбоподателката. При извършена служебна
проверка, стана ясно че по цитирания проблем в Областна администрация вече е
образувана преписка с Община Павликени , която е приключена с наш. Изх.№ ОА04896/15.02.2018г. Установи се още, че жалби със същите факти и обстоятелства датират
още от юли 2008г.

 РЕШЕНИЕ
№6
ДА
ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА.

СЕ

ОТГОВОРИ

НА
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7. В Областна администрация-Велико Търново постъпи жалба с
вх.№ОА04-4064/18.06.2019г. от Р. Д. Жалбата е против «ВиК Йовковци»
ООД. Гражданинът твърди, че налягането по тръбопровода в жилището му
е от порядъка на 8-10 bаrа, при максимално допустими 6 bara . Подробно
излага мотивите си и посочва, че действията на ВиК оператора са
безрезултатни и крайно недостатъчни.
 РЕШЕНИЕ №7 ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ „ВИК
ЙОВКОВЦИ“ ООД, С ЦЕЛ НАМИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩО
ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ.
8. Постъпил е сигнал с вх.№ОА04-4075/18.06.2019г. от Н. С., от гр.
Златарица. В своя сигнал, г-н С. посочва, че той и съседът му имат
изграден мръсен канал. Съоръжението е изградено изцяло със собствени
средства и притежава необходимите разрешителни. Твърди се още, че
видно от издадено Удостоверение от община Златарица / приложено към
жалбата/ към цитирания мръсен канал е невъзможно да се включват нови
абонати, тъй като техническите му характеристики не позволяват това.
Въпреки това, жалбоподателят твърди, че по разпореждане на кметът на
Златарица, нов абонат ще бъде включен към цитирания канал. С оглед на
това, г-н С. се обръща за съдействие към Областен управител – Велико
Търново.
 РЕШЕНИЕ №8 ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ ОБЩИНА
ЗЛАТАРИЦА ПО ПОСТАВЕНИЯ ПРОБЛЕМ.

Заседанието беше закрито в 15:30 часа поради изчерпване на дневния ред.

