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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2020 г. 

В Областна администрация - Велико Търново има 3 новопостъпили преписки, свързани 

с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни 

структури, които осъществяват административното обслужване, както и с дейността на 

органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на Област 

Велико Търново, подлежащи на разглеждане от настоящата Комисия. 

 

I. ПО ПРЕДХОДНИ ПРЕПИСКИ: 

1. В Областна администрация- Велико Търново, постъпи жалба с вх.№ ОА04- 

3155/15.05.2019г. от жители на гр. Златарица относно лошото състояние на ул. 

„Суворов“. Жалбоподателите са сезирали Община Златарица за проблемния участък, но 

не са удовлетворени от получения отговор, а именно че молбата им ще бъде 

удовлетворена през 2020г. Гражданите намират отговорът 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. Изпратено е напомнително писмо на 01.08.2019г.- няма отговор. Повторно 

напомнително писмо до Община Златарица е изпратено на 25.10.2020 г.  

РЕШЕНИЕ №1: ДА СЕ ИЗПРАТИ НОВО НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО ДО 

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА. 

2. Постъпил е сигнал с вх.№ОА04-4075/18.06.2019г. от Николай Сапунджиев от гр. 

Златарица. В своя сигнал, г-н Сапунджиев посочва, че той и съседът му имат изграден 

мръсен канал, изграден изцяло със собствени средства и съобразно необходимите 

разрешителни. 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, по 

разпореждане на кмета на Златарица, нов абонат ще бъде включен към цитирания 

канал. Не е получено становище от Община Златарица  по поставения проблем . 

Изпратено е напомнително писмо на 14.08.2019г.- няма постъпил отговор. Повторно 

напомнително е изпратено на 22.10.2019г. няма отговор от Община Златарица.  

 

РЕШЕНИЕ №2: ДА СЕ ИЗПРАТИ НОВО НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО ДО 

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА. 

 

3. В Областна администрация- Велико Търново е получена жалба с вх.№ ОА04-

4241/24.06.2019г., от група жители на с.Върбовка, общ. Павликени. 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. 

Изискани са становища от РПУ Павликени и Община Павликени. Видно от полученото 

становище на общината, е извършена проверка на място от общински служители и 

служител на РУ- Павликени, резултатите от която са отразени в протокол. Същият е 

изпратен до жалбоподателите и до кмета на с.Върбовка, видно от приложенията към 
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отговора на общината. На 12.09.2019г. е постъпило ново заявление от жалбоподателите, 

в същото се твърди, че след предприетите действия ситуацията в селото се е променила 

само временно. Едва след седмица нарушенията са подновени, а предупреждения и 

санкции от страна на компетентните органи липсват. Изискано е становище от кмета на 

Община Павликени на 25.10.2019г., но до момента на провеждане на заседанието 

такова не е постъпило. 

РЕШЕНИЕ №3: ДА СЕ ИЗПРАТИ НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО НА ОБЩИНА 

ПАВЛИКЕНИ. ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ РУ – ПАВЛИКЕНИ. 

4. В Областна администрация- Велико Търново постъпи жалба придружена от 

подписка на 87 жители на с. Балканци, общ. Стражица с вх.№ ОА04-8921/29.11.2019г. 

В своето писмо жителите изразяват недоволството си от новоназначеният им кметски 

наместник, като излагат своите съображения срещу него. Твърдят, че кметът не е взел 

отношение по поставените пред него искания и молят да се назначена за кметски 

наместник г-жа Даринка Бонкова - дългогодишен кмет на с. Балканци. На 31.12.2019 г. 

е получено копие на писмо от Народно събрание на Република България, адресирано до 

кмета на Община Стражица, с което се изисква отговор по компетентност да бъде 

изпратен до подателката на адресатите и до Кабинета на Председателя на Народното 

събрание. В писмо, изпратено на 08.01.2020 г. до кмета на Община Стражица, се 

изисква да се извършат необходимите действия, съобразно правомощията му, същото е 

с копие до Народно събрание на Република България и Светлана Георгиева. 

Едновременно с това на 08.01.2020 г. е получено становище от кмета на Община 

Стражица, с което той посочва, че твърденията в жалбата са неверни и голословни, не 

отговарят на изложеното и че работи в интерес на гражданите. На 29.01.2020 г. е 

върнато като непотърсено писмото от 08.01.2020 г., изпратено до Светлана Георгиева. 

РЕШЕНИЕ №4: ДА СЕ ИЗГОТВИ ПИСМО ДО ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА 

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА СЪОБРАЗНО ПОЛУЧЕНОТО СТАНОВИЩЕ ОТ 

КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА. 

5. Постъпила е жалба с вх.№ ОА04-9260/11.12.2019г. от жители на c. Горско Ново 

село, общ. Златарица. В писмото се посочва, че на общоселско събрание, проведено на 

30.10.2019г. е взето решение за организиране на подписка относно изселване на 

незаконно самонастанили се в селото жители от с. Градец, общ. Котел. 

Жалбоподателите посочват, че въпреки предприетите мерки от страна на МВР и 

съставените актове, проблемите продължават. Местните жители търпят множество 

неудобства, свързани с вдигане на шум, заплашване с физическа саморазправа 

хулигански прояви, увреждане на чуждо имущество и др. Приложена е подписка от 

жителите на селото. Изготвени са писма от 10.01.2020 г. до Община Златарица и РУ – 

Елена. На 27.02.2020 г. е получено становище от Районно управление на МВР – Елена, 

от което става ясно, че са снети писмени обяснения от лицата, организирали 

подписката, от кметицата на селото, от жителите на с. Градец, както и от собствениците 

на имотите, където те са настанени. От обясненията става ясно, че ромските семейства, 

живеещи в с. Горско ново село, продължават да не зачитат обществения ред. Все още 

няма отговор от Община Златарица. 
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РЕШЕНИЕ №5: ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ СЪОБРАЗНО 

ПОЛУЧЕНОТО СТАНОВИЩЕ. ДА СЕ ИЗПРАТИ ПИСМО ДО РП – ЕЛЕНА 

ОТНОСНО РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ПО СЛУЧАЯ 

II. ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

1. В Областна администрация - Велико Търново постъпи жалба от Димитринка 

Цонева Енева и Трифон Теодосиев Трифонов, жители на с. Драгижево, общ. Лясковец с 

вх. № ОА04-406/21.01.2020 г. В своето писмо посочват, че след спукан през 1995 г. 

водопровод на ул. „Възрожденска“, срещу имота им и извършен тогава ремонт на ВиК 

– гр. Лясковец, къщата им в подземния етаж се наводнява непрекъснато. При направена 

повторна проверка от на ВиК – гр. Лясковец се констатира, че пак има спукване на 

тръба по – горе от имота им и трябва да се смени. През 2015 г. са изпратили молба до 

кмета на гр. Лясковец да разреши да си направят сами отводнителен канал и да изведат 

водата, това обаче е свързано с други разрешения и такси, които са непосилни за 

плащане от тях. Запознали са новия кмет на с. Драгижево с проблема, който им е 

съобщил, че е включен в програмата за инфраструктура на общината. 

РЕШЕНИЕ №1: ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ ВИК „ЙОВКОВЦИ“ ООД 

2. Постъпила е докладна записка от Йорданка Колева – кмет на село Ресен, общ. 

Велико Търново с вх.№ ОА04-714/04.02.2020г. относно предстояща криза по 

снабдяването на населението на с. Ресен с питейна вода. В момента водоснабдяването 

на с. Ресен се извършва от собствен водоизточник от два дренажа и помпена станция. 

Събирането на водата в каптаж идва от четири подземни потока, част от които поради 

сушата са пресъхнали. Водата от каптажа се предвижва по тръби, които предвид 60-

годишната им употреба, са затлачени и с пробиви и водят до загуба на вода. ВиК 

„Йовковци“ ООД полага грижи и оказва безвъзмездна помощ по отстраняване на 

аварии. Дружеството е разработило резервен вариант за увеличаване на водния дебит, 

като е извършило сондажи в зоната на помпената станция. Показателите за наличие на 

голямо количество вода са положителни и се предвижда изграждането на кладенец. 

Предлагат се вариантите, предложени от населението, за недопускане на предстоящо 

бедствено положение по редовното снабдяване с питейна вода в с. Ресен. Очакват 

насочване на комисия от експерти за изпълнение на предложенията за предотвратяване 

на бедствие. 

РЕШЕНИЕ №2: ДА СЕ ИЗИСКА СТАНОВИЩЕ ОТ ВИК „ЙОВКОВЦИ“ ООД 

3. Постъпило е копие на писмо от Омбудсман на Република България с вх. № 

ОА04-490/24.01.2020 г., адресирано до кмета на Община Горна Оряховица относно 

нова жалба от Кина Павлова Вълчева-Николова от с. Първомайци, ул. „Юрий Гагарин“ 

№ 16 с оплакване, че от Община Горна Оряховица продължава да не и се издава 

актуална скица за имот. С писмо от Областен управител от 11.02.2019 г. до кмета на 

Община Горна Оряховица е изпратен АДС № 2005/20.09.1983 г., в който в т. 27 е 

записано, че върху имота е отстъпено право на строеж на жилищна сграда на Павел 

Вълчев Колев (баща на жалбоподателката). След построяването на сградата Павел 

Вълчев Колев и Николинка Иванова Колева са се снабдили с нотариален акт за 
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жилище, построено върху държавна земя, а именно на една жилищна сграда, построена 

в парцел XII, кв. 1, по плана на с. Първомайци. С писмо от 04.04.2019 г. адресирано до 

Омбудсман на Република България, е изразено становище, че изпратените документи 

на Кина Павлова Вълчева-Николова, респективно и на Община Горна Оряховица, ще 

послужат за извършване на административната услуга – издаване на актуална скица на 

имота. Предвид гореизложеното омбудсманът се обръща с препоръка да се предостави 

исканата административна услуга. За предприетите резултати от проверката, становище 

и предприети действия се очаква информация. Случаят е разглеждан на Комисия по 7а 

УПОА през 2019 г. 

РЕШЕНИЕ №3: ДА СЕ ИЗПРАТИ ПИСМО ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ Е ИЗДАДЕНА 

СКИЦА ЗА ИМОТ НА Г-ЖА ВЪЛЧЕВА. 

Заседанието беше закрито в 11:00 часа поради изчерпване на дневния ред. 

 


