КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА
ПРОВЕДЕНО НА 24.07.2019Г.

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 стопанискване, 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.На 18.07.2019г. е свикана
работна среща в Областна администрация- Велико Търново с цел разрешаване на
поставените проблеми.


РЕШЕНИЕ №1: : ДА СЕ ИЗПРАТИ КОПИЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ
СЪСТОЯЛАТА СЕ РАБОТНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
ЛИЦА И ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ.

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 ИЗПРАТИ НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛЕНА.

НА

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
не са удовлетворени от получения отговор, а именно че молбата им ще бъде
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удовлетворена през 2020г. Гражданите намират отговора за формален, тъй като не е
поет ангажимент за конкретен срок, нито начин на изпълнение и евентуален ремонт.
Изискано е становище от Кмета на Община Златарица- няма постъпил отговор от
същия.


РЕШЕНИЕ №3: ДА СЕ ИЗПРАТИ НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА.

ДО

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. От постъпилите становища става
ясно, че е извършена проверка на място от ОДБХ- Велико Търново, която е установила,
че в животновъден обект №50145-0358, находящ се в с. Драгижево, общ. Лясковец се
отглеждат 22бр. дребни преживни животни. На собственика е връчено предписание за
регистрация на обекта по Закона за ветеринаромедицинската дейност. На
жалбоподателя е отговорено съобразно получените становища.


РЕШЕНИЕ №4:ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ.

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. Съобразно решение на Комисията по чл.7а от УПОА са изискани становища от
Община Павликени и ТЗ на ГРАО- Велико Търново. Видно от двете становища става
ясно, че няма данни за извършени нарушения от проверяващите, спрямо
жалбоподателката. При последваща проверка по ЗГР и чл.405а от ИК не са
констатирани нарушения и пропуски за заявленията по ПА и НА.На жалбоподателката
е отговорено съобразно получените становища.


РЕШЕНИЕ №5:

РЕШЕНИЕ №5:ПРЕПИСКАТА ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ.

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
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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. Съобразно решение от предходно заседание на Комисията, на
жалпоподателката е изпратен отговор с наш. Изх.№ ОА04-4441/28.06.2019г.

 РЕШЕНИЕ №6
ПРИКЛЮЧИ.

РЕШЕНИЕ

№6:ПРЕПИСКАТА

ДА

СЕ

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. Видно от полученото становище от
ВиК Йовковци, дружеството е предприело всички възможно мерки,
съобразно възможностите си . На жалбоподателя е отговорено съобразно
полученото становище.
 РЕШЕНИЕ №7
ПРИКЛЮЧИ.

РЕШЕНИЕ

№7:ПРЕПИСКАТА

ДА

СЕ

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. Не е получено становище от Община Златарица по поставения
проблем .
 РЕШЕНИЕ №8 ДА СЕ ИЗПРАТИ НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО
ДО ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА.
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9. Получена е жалба от Б. Т. вх.№ ОА04-4143/20.06.2019г. относно
ефективността на извършена проверка от страна на Община Горна
Оряховица по предходен негов сигнал, както и относно констативния
протокол от цитираната проверка. Поставените въпроси са разглеждани на
предходни заседания на Комисията по 7а от УПОА, изискан е цитирания
констативен протокол от Община Горна Оряховица и е предоставен на
жалбоподателя за сведение. В настоящата жалба не са изложени нови
факти и обстоятелства.
 РЕШЕНИЕ №9:ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ.
10. В Областна администрация- Велико Търново е получена жалба с вх.№
ОА04-4241/24.06.2019г., от група жители на с.Върбовка, общ. Павликени.
В своето писмо, жалбоподателите посочват, че в селото не се спазва
обществения ред и въпреки множеството молби към кмета на населеното
място, както и към кварталния полицай- мерки не са предприети.
 РЕШЕНИЕ №10:ДА СЕ ИЗИСКАТ СТАНОВИЩА ОТ РПУ
ПАВЛИКЕНИ И ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ.
11. С вх.№ ОА04-4384/26.06.2019г. е постъпил сигнал от С. Бранзеловпредседател на Общински съвет Златарица. В първата част на г-н
Бранзелов ни информира, че до него са достигнали множество сигнали от
граждани за извършване на превоз на дървесина в землищата на с. Равново
и Дединци с тежкотоварни камиони. Вследствие на това е нарушена
пътната настилка, затруднено е движението на хора и МПС. Твърди се
още, че се навлиза с високо проходима техника в земеделски имоти,
вследствие на което се унищожава стопанска продукция. Стефан
Бранзелов посочва, че с течение на годините проблемите с добиването на
дървесина се натрупват. Във вторта част на писмото са изложени факти,
които са разгледани на предходно заседание на Комисията по чл.7а от
УПОА и е сезирана Районна прокуратура Елена.
 РЕШЕНИЕ №11:ДА СЕ СЕЗИРА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ЕЛЕНА
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12. В деловодството на Областна администрация- Велико Търново е
получена жалба от Й. К., с.Родина, общ. Златарица с вх..№ОА044386/27.06.2019г. Сигналът е насочен срещу И. Х., за това, че отглежда
300 броя овце и кози, но не спазва санитаро-хигиенните норми. От така
създадената обстановка жалбоподателят излага твърдения за материални и
нематериални щети. Посочва още, че по проблема са сезирани множество
институции, но без резултат.
 РЕШЕНИЕ №12: ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ ОБЩИНА
ЗЛАТАРИЦА И ОДБХ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
13. Постъпила е жалба от С. Й., с. Ореш, общ. Свищов с вх.№ ОА044528/03.07.2019г. В същата се посочва, че за поредна година в имотите,
собственост на жалбоподателя, засятата от същия култура е унищожена и
на нейно място са засети други култури. Посочва, че за проблема са
уведомени Окръжна прокуратура, Общинска служба земеделие- Свищов и
Община Свищов. Г-н Й. посочва още, че до четири от имотите си няма
достъп, тъй като пътищата до тях за обработени и засети със земеделски
култури.
 РЕШЕНИЕ №13: ДА СЕ ИЗИСКАТ СТАНОВИЩА ОТ
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
И
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
ЗЕМЕДЕЛИЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
14. С копие до Областен управител- Велико Търново е постъпила молба с
вх.№ ОА04-4603/05.07.2019г., адресирана до министерството на
транспорта на РБ. Цитираният сигнал е подписан от 108 жители на с.
Горна Липница, общ. Павликени. В него се посочва, че са спрени всички
автобуси, обслужващи линията гр. Павликени- гр. Полски Тръмбеш, в
следствие на което за жителите на Горна Липница е невъзможно да стигнат
до общинския център. Подателите на сигнала се обръщат с молба, за
осигуряване на работеща линия между цитираните градове.
 РЕШЕНИЕ №14: МОЛБАТА ДА СЕ СНЕМЕ ОТ ОТЧЕТ НА
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7А ОТ УПОА И ДА СЕ РАЗГЛЕДА ПО
ОБЩИЯ РЕД.
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15. В областна администрация Велико Търново постъпи писмо в вх.№
ОА04-4818/16.07.2019г. от Ст. Илиев- началник кабинет на заместник
министър-председателя Томислав Дончев. Писмото е относно сигнал,
получен в кабинета на зам.министър-председателя от О. Д., жител на гр.
Лясковец. С оглед на посочената тема в писмото Ст. Илиев моли за
извършване на проверка по дадения казус и отговор към
жалбоподателката. При направена служебна проверка в областна
администрация- Велико Търново се установи, че по цитирания сигнал в
Областна администрация е образувана преписка ОА04-6634/25.10.2018 и
ОА04-34/03.01.2019г.. Жалбата е разгледана на заседания на Комисията по
чл.7а от УПОА, и е образувана административна преписка с Община
Лясковец. Преписката е приключена с писмо наш изх.№ ОА04875/12.02.2019г. и е получено благодарствено писмо от Д. с наш вх.№
ОА04-1570/11.03.2019г.
 РЕШЕНИЕ №15: ДА СЕ ИЗПРАТИ ОТГОВОР ДО СТЕФАН
ИЛИЕВНАЧАЛНИК
КАБИНЕТ
НА
ЗАМЕСТНИК
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ.

Заседанието беше закрито в 14:20 часа поради изчерпване на дневния ред.

