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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 09.07.2020 г. 

В Областна администрация - Велико Търново има 4 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. 

 

1. ПО ПРЕДХОДНИ ПРЕПИСКИ: 

 

1.1. 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 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, което е свързано с други разрешения и такси, 

непосилни за тях. Запознали са новия кмет на селото с проблема, който им е съобщил, че е 

включен в програмата за инфраструктура на общината. С изх. № ОА04-1920/17.03.2020 г. е 

изискано становище от ВиК „Йовковци“ ООД. В Областна администрация – Велико Търново е 

постъпило писмо с наш вх. № ОА04-2243/30.03.2020 г. от ВиК „Йовковци“ ООД, от което 

става ясно, че уличния водопровод е с изчерпан експлоатационен капацитет, което от своя 

страна води до възникване на скрити течове, предизвикващи наводняването и изразява 

становище, че е необходимо Община Лясковец да извърши подмяна на тръбите в района около 

имота. С наш изх. № ОА04-3200/19.05.2020 г. са изискани становища от Община Лясковец и 

АВиК. С вх. № ОА04-3473/03.06.2020 г.е получено становище от Община Лясковец, от което 

става ясно, че съгласно договора, уреждащ отношенията и отговорностите по стопанисването 

на ВиК инфраструктурата, сключен между АВиК и ВиК „Йовковци“ ООД (Оператора), всички 

инвестиции във ВиК системата на Обособената територия, предвидени в Подробната 

инвестиционна програма, ще бъдат извършени от Оператора (чл. 7, т. 7.1.). В допълнение 

общината посочва, че е изготвила инвестиционни проекти за реконструкция и подмяна на 

участъци от водопроводната мрежа в селата в община Лясковец, като е в процес на търсене на 

възможни източници за финансиране на дейностите, предвид голямата им стойност. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.1. : Да се отговори на жалбоподателите. 

 

1.2. В Областна администрация - Велико Търново е постъпила жалба с наш вх. № ОА04-

1586/06.03.2020 г. от Минчо Ангелов и жители на с. Леденик, общ. Велико Търново относно 

незаконни септична яма и сметище, находящи се в имот – частна държавна собственост. Към 

жалбата е приложена подписка, както и снимка на имота от АГКК. Жителите на селото 

твърдят, че съседите им сем. Топалови събират вторични суровини, като често горят кабели и 

пластмаси, а също и са построили септична яма в горепосочения имот, която впоследствие се е 

напълнила и е преляла. Ямата е в близост до съседни обитаеми имоти, мръсната вода тече през 

тях, усеща се и неприятна миризма. Жителите на селото се опасяват, че тъй като е без капак и е 

препълнена с отпадъчни води, ямата представлява непосредствена опасност за живота и 

здравето им, особено предвид настъпването на топлите месеци и повишаването на 

температурите. Многократно са предупреждавали г-н Наско Топалов да предприеме мерки, но 
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резултат няма. Изпратени са писма с искане за становище по проблема и предоставяне на 

допълнителна информация до ОД „Земеделие“ и кмета на с. Леденик. С вх. № 3281/22.05.2020 

г. е получен отговор от ОД „Земеделие“ – Велико Търново, от който става ясно, че макар ямата 

да е построена в имот, част от ДПФ, ОД „Земеделие“ няма правомощия относно незаконно 

строителство. Счита, че компетентна е или Община Велико Търново, или РДСК. С наш изх. № 

ОА04-3558/05.06.2020 г. е изискано становище по проблема от Община Велико Търново. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.2. : Да се изчака отговор от Община Велико Търново и съобразно него 

да се отговори на жалбоподателите. 

1.3. Постъпил е сигнал до с вх. № ОА04-2920/05.05.2020 г. от г-н Пенчо Чанев, относно 

неспазване на противоепидемичните мерки в гр. Златарица. Посочва, че при посещение на 

Бюрото по труда, намиращо се в сградата на Община Златарица, е видял струпване на 

граждани, които са били без нужните маски и ръкавици. В допълнение посочва, че пред 

сградата на полицейския участък, където се е извършвал ремонт, работниците също не са 

спазвали мерките. Същите обстоятелства излага и относно банкомата пред сградата, както и за 

хранителните магазини в града. Г-н Чанев посочва още, че въпреки прибирането на лица в 

града от други държави, никой не проверява дали те спазват задължителната карантина. С наш 

изх. № ОА04-3546/05.06.2020 г. е изискано становище от РПУ – Елена. С вх. № ОА04-

4491/09.07.2020 г. е получено писмо от РПУ – Елена, от което става ясно, че е образувана 

преписка, снети са писмени обяснения от граждани и полицейски служители. Установено е, че 

жителите на града и полицейските служители са спазвали мерките, касаещи носенето на маски 

на закрити обществени места. Относно неспазването на карантина има няколко образувани ДП. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.3. : Да се отговори на жалбоподателя. 

1.4. Постъпила е молба с вх. № ОА04-3013/08.05.2020 г. от г-н Стефан Минков относно 

проблеми с ВиК инсталация и полагане на асфалт на ул. „Тодор Хрулев“ в гр. Свищов. 

Жалбоподателят, живущ на горепосочената улица, посочва, че през есента на 2019 г. е 

подменена ВиК инсталацията, като след това е положена и трошенокаменна настилка. През м. 

април т.г. е положена и асфалтова настилка. Излага обстоятелството, че до абонати № 13, № 15 

и № 17 мрежата не е подменена и не е полагана асфалтова настилка. Търсил е обяснение от 

Община Свищов и ВиК „Йовковци“ ООД, но безрезултатно. С наш изх. № ОА04-

3547/05.06.2020 г. е изискано становище по проблема от Община Свищов. С вх. № ОА04-

3687/10.06.2020 г. е постъпило писмо от Община Свищов, от което става ясно, че през 2019 г. в 

общината е изпълнен обект за изграждане и подмяна на водопроводи на част от уличната 

мрежа, със средства по договор за финансиране на ПУДООС. В инвестиционния проект за ул. 

„Тодор Хрулев“ не е била предвидена подмяна на водопроводните отклонения към имоти с № 

13, 15 и 17. При осигуряване на следващо финансиране за подмяна на водопроводна мрежа ще 

бъде извършена подмяна и на водопровода на останалите имоти в края на ул. „Тодор Хрулев“ с 

последващо възстановяване на асфалтовата настилка. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.4. : Да се отговори на жалбоподателя. 

1.5. Постъпили са жалби от г-н Илиян Пътев с вх. № ОА04-3132/15.05.2020 г. и с № ОА04-

3318/27.05.2020 г. относно проблеми при полагането на асфалтова настилка на ул. „Тодор 

Хрулев“ в гр. Свищов. Жалбоподателят твърди, че след смяна на ВиК инсталацията по 

улицата, от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД са положили нова асфалт през м. април 

т.г., а работниците са допуснали груби нарушения при извършване на задълженията си. По 

улицата се наблюдава участък, при който е неравномерно разпределен асфалтобетон, където 

впоследствие се е образувала „гърбица“, която пречи на гравитачното оттичане на водата при 
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валеж. В допълнение жалбоподателят посочва, че при маневриране с тежкотоварните машини, 

работниците са смачкали тръбите на улуците, въпреки изричната молба от негова страна да 

внимават. Провеждал е разговори със зам.-кмета на Община Свищов, както и с ръководителя 

на обекта, но до този момент не се е стигнало до решение на проблема. С наш изх. № ОА04-

3548/05.06.2020 г. е изискано становище по проблема от Община Свищов. С вх. № ОА04-

3693/11.06.2020 г. е постъпило писмо от г-н Илиян Пътев с допълнителна информация към 

горепосочените жалби. В писмото си г-н Пътев посочва конкретни клаузи от договорите, 

сключени след провеждане на обществените поръчки и нарушението, което според него е 

извършено от фирмата-изпълнител. С вх. № ОА04-3804/16.06.2020 г. е постъпил отговор от 

Община Свищов, от който става ясно, че ремонтът е извършен при спазване на предвиденото в 

одобрения инвестиционен проект за обект, като след подаден устен сигнал от г-н Пътев, пред 

имота му е положен допълнително асфалт. В допълнение се посочва още, че след всяка една 

промяна в климата (порой, поледица и пр.), общината проверява качеството на извършените 

СМР, тъй като договора с изпълнителя не е приключил действието си и предстои въвеждането 

на строежа в експлоатация. Счита, че нанесените щети върху имота може да са последица от 

„възрастта“ на къщата и начина на поддържане от собственика, тъй като макар и паметник на 

културата от местно значение, имотът следва да се поддържа от собственика му. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.5. : Да се отговори на жалбоподателя. 

1.6. С вх. № ОА04-3288/26.05.2020 г. е постъпила жалба, придружена от подписка от г-жа 

Мирослава Иванова и жители на гр. Сухиндол относно отстраняване на стадо кози, 

отглеждано в жилищен имот. Животните се отглеждат от г-н Любен Спартянов, стадото му 

наброява 200 кози, в целия квартал се носи неприятна миризма, има наличие на бълхи и 

кърлежи. В допълнение торовете им се изхвърлят в близост да училището, а детската площадка 

в съседство от него не може да се посещава. С повишаване на температурите миризмата се 

разнася денонощно. Многократно са правени опити за разговори със собственика на стадото, 

но същия реагира агресивно и счита, че отглежда козите по правилен начин. С наш изх. № 

ОА04-3561/05.06.2020 г. са изискани становища от Община Сухиндол, ОДБХ – Велико 

Търново и РИОСВ – Велико Търново. С вх. № ОА04-3616/08.06.2020 г. е получено писмо от 

Община Сухиндол, от което става ясно, че на 27.05.2020 г. е извършена проверка от 

официалния ветеринарен лекар на общината, за която има съставен констативен протокол и 

издадено предписание на собственика на козите да отстрани нередностите в срок до 28.06.2020 

г. С вх. № ОА04-3733/12.06.2020 г. е получено писмо от РИОСВ – Велико Търново със 

становище, че инспекцията няма правомощия по прекратяването на отглеждане на животни в 

населено място и счита, че описаната в жалбата проблематика не е в компетенциите ѝ. С вх. № 

ОА04-3754/12.06.2020 г. е получено писмо от ОДБХ – Велико Търново, от което става ясно, че 

след проверката на 27.05.2020 г., на 28.05.2020 г. е имало повторна проверка от комисия, 

определена от директора на ОДБХ – Велико Търново. Установено е, че ЖО не е регистриран 

по реда на ЗВД, но е вписан в ИИС на БАБХ. В обекта са установени общо 177 бр. кози, не са 

спазени част от изискванията на наредбата на ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти. 

РЕШЕНИЕ по т. 1.6. : Да се отговори на жалбоподателката. 

1.7. Постъпила е жалба с вх. № ОА04-3351/28.05.2020 г. от г-н Иван Йорданов от с. 

Константин, общ. Елена относно наличие на отпадни води в имота му, идващи от съседния 

имот, собственост на г-н Сава Досев. Последният отглежда крави, чиито мръсни води влизат в 

имота на жалбоподателя. Г-н Йорданов посочва, че отпадните води текат през целия му двор, а 

оттам и на тротоара на главната улица, където преминават много хора. Сигнализирал е кмета 

на с. Константин, кмета на Община Елена, РЗИ – Велико Търново, както и КЗД, но до момента 

не е намерено решение по проблема му. С писмо, наш изх. № ОА04-3614/08.06.2020 г. са 
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изискани становища от Община Елена, ОДБХ – Велико Търново и РИОСВ – Велико Търново. 

С наш вх. № ОА04-3684/10.06.2020 г. е получено писмо от РИОСВ – Велико Търново, от което 

става ясно, че изложеният в жалбата проблем не е от компетенциите на инспекцията, тъй като 

контролът, който осъществява, е върху обекти, формиращи отпадъчни води от производствена 

дейност, включително пречиствателни станции. Счита, че компетентна се явява Община Елена. 

С вх. № ОА04-4172/29.06.2020 г. е постъпило писмо от Община Елена, от което става ясно, че е 

сформирана работна група от служители на общината и представител на ОДБХ – Велико 

Търново, като е извършена проверка на място, след която на г-н Сава Досев е направено 

предписание да премести отглеждането на животните на разстояние, непозволяващо течната 

фракция да просмуква в съседния имот. В допълнение е съставен АУАН за нарушение на 

разпоредба от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Елена. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.7. : Да се отговори на жалбоподателя. 

 

1.8. Постъпила е жалба с ОА04-3413/01.06.2020 г. от г-жа Никулина Петкова относно 

състоянието на междуселски път – Мишеморков хан-Горановци. Жалбоподателката 

посочва, че на пътя, граничещ с имота ѝ, има пропадане и е необходима нова регулация и 

нивелация, тъй като водите от планината са образували свлачище, като са предизвикали и 

разрушаване на каменния зид в двора на същата. Посочва, че пътят е бил белязан като 

стратегически, като специален за качването на МПС до м. Грамадлива (Предела), ако има 

проблем на Хаинбоаз. Изразява желание за присъствие на огледите от компетентните органи. С 

наш изх. № ОА04-3605/08.06.2020 г. е изискано становище от Община Велико Търново. С наш 

вх. № ОА04-3591/08.06.2020 г. е постъпило писмо от ОПУ – Велико Търново, от което става 

ясно, че служител на горепосоченото управление е направил оглед в присъствието на 

жалбоподателката, с който се установява, че имотът се намира в непосредствена близост до 

общински път „Мишеморков хан-Горановци“. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.8. : Да се изчака отговор от Община Велико Търново и съобразно него 

да се отговори на жалбоподателката. 

 

2. ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

 

2.1. В областна администрация е постъпила жалба с вх. № ОА04-3586/08.06.2020 г. от г-жа 

Емилия Стефанова относно нарушения при управление на битовите отпадъци в гр. 

Свищов. Жалбоподателката излага обстоятелството, че в близост до имота, в който живее, е 

поместена администрацията на ВиК „Йовковци“ ООД, чиито служители самоволно са 

преместили контейнерите за отпадъци, на друго, различно от обособеното за тях място. 

Същите в момента се намират на места за паркиране на автомобили и са под прозорците на 

жалбоподателката. Сегашното им местоположение създава изключителни неудобства на 

гражданката, тъй като от тях се излъчва неприятна миризма, която се засилва вследствие на 

повишаващите се температури. В допълнение посочва, че при препълване на контейнерите, 

част от отпадъците падат директно на пътното платно, където се разнасят от леки автомобили 

и безстопанствени кучета и котки. Търсила е съдействие за решаване на проблема от Община 

Свищов, но безрезултатно. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.1. : Да се изпрати писмо с искане за становище от Община Свищов. 

 

2.2. Постъпило е писмо с вх. № ОА04-3644/09.06.2020 г. от Приемна на Министерски съвет, 

където е получен сигнал от НПО „Бъдеще за павликенския край“ и жители на селата 

Димча и Върбовка, общ. Павликени. Жителите на селата считат, че е необходимо 

преразглеждане и разваляне на споразумението между „Базалт България“ ЕООД и РИОСВ – 



КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА                             ОБЛАСТ  
ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

 
Велико Търново (обективирано в протокол от 09.11.2015 г. по адм. Дело № 15524/2014 г. по 

описа на ВАС), с което РИОСВ дава съгласие да бъде унищожена пещера Грезница, а също и 

естествен водоизточник на питейна вода за с. Върбовка. В допълнение посочват още, че новият 

водоизточник, който трябва да бъде изграден по план, ще е с високо нитратно съдържание. 

Считат, че други населени места от общината имат по-належаща нужда от изграждане на 

водоизточник, тъй като са на воден режим, а публичните средства за изграждането му ще бъдат 

използвани нецелесъобразно. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.2. : Да се отговори на жалбоподателите, че предстои заседание на 

ОбЕСУТ, където възраженията им ще бъдат разгледани. Да се изпрати писмо с копие от 

жалбата до МОСВ с искане за повече информация. 

 

2.3. Постъпило е писмо с вх. № ОА04-4407/07.07.2020 г. от проф. дхн инж. Михаил 

Харалампиев относно замърсяване на р. Белица. Гражданинът твърди, че заводи, 

разположени на територията на бившия военно-промишлен комплекс изхвърлят в реката течни 

и твърди отпадъчни вещества и проблемът е от години. РИОСВ е била сезирана, като след 

извършени проверки изразява становище, че водата в реката е чиста. Кметът на с. Вонеща вода 

също е уведомен за проблема, но според жалбоподателя не е взел никакви мерки. Гражданинът 

излага опасения, че продължителното изхвърляне на отпадъци в реката влияе на животните, 

пиещи от водата. Моли за изпращане на експерт в с. Белица, който да се запознае с проблема. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.3. : Да се изпрати писмо до Община Велико Търново, РИОСВ – Велико 

Търново, БД „Дунавски район“ за извършване на съвместна проверка по случая. 

 

2.4. Постъпила е жалба с вх. № ОА04-4447/08.07.2020 г. от г-н Йордан Йорданов относно 

издължаване на вноски по концесионен договор към Община Стражица. Жалбоподателят 

посочва, че е концесионер на язовири и рибарници в с. Кесарево, общ. Стражица над 20 

години. Тази година е изпитал затруднение през последните 4 месеца, тъй като рибарниците не 

са се напълнили с вода, а значителна част от доходите му са от продажба на зарибителен 

материал. Написал е молба до Община Стражица да се формира комисия и да се обърне 

внимание на проблема му. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.4. : Да се изиска становище по проблема от Община Стражица. 

 

Заседанието беше закрито в 15:00 часа поради изчерпване на дневния ред. 

 


