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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 29.04.2020 г. 

В Областна администрация - Велико Търново има 2 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 с вх.№ ОА04- 

3155/15.05.2019г. от Анка Веселинова и 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 удовлетворена през 2020 г. 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 с № 

ОА04-4436/28.06.2019 г. - няма постъпил отговор от същия. Изпратено е 

напомнително писмо с № ОА04-5355/01.08.2019г. - няма отговор. Повторно 

напомнително писмо до Община Златарица е изпратено с изх. № ОА04-

7700/25.10.2019г. Ново напомнително писмо е изпратено с наш изх. № ОА04-

1804/12.03.2020 г. С наш вх. № ОА04-2738/24.04.2020 г. е получен отговор от 

Община Златарица, с който уведомяват, че е извършена проверка на състоянието на 

улицата, като същата ще бъде насипана с чакъл и подравнена. В допълнение е 

посочено, че улицата не може да бъде разширена поради наличието на подпорна 

стена.  

 

РЕШЕНИЕ № 1: Да се изпрати отговор до жалбоподателката съобразно полученото 

становище от Община Златарица. 

1.2. 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 на ул. „Радко Радославов“, изграден изцяло със собствени 

средства и притежаващ 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, жалбоподателят твърди, че по 

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

канал. Изискано е становище с № ОА04-4382/26.06.2019 г. – няма отговор. 

Изпратено е напомнително писмо с изх. № ОА04-5729/14.08.2019г. - няма постъпил 

отговор. Повторно напомнително писмо е изпратено с изх.№ ОА04-7601/22.10.2019г. 

– няма постъпил отговор. С писмо с изх.№ ОА04-1808/12.03.2020 г. е изпратено ново 

напомнително писмо на Община Златарица. С наш вх. № ОА04-2395/07.04.2020 г. е 

получено писмо от Община Златарица, от което става ясно, че е постъпила молба в 
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общината от Мария и Севдалин Цанкови, с която искат разрешение от общината за 

включване в канализацията на ул. „Райко Радославов“, но на нея не е отговорено 

официално, тъй като няма подадени от тяхна страна съответната бланка и 

задължителните документи за разрешение за разкопаване. Към настоящия момент 

нови искания от същите граждани не са подавани в общината.  

 

РЕШЕНИЕ № 2: Да се изпрати отговор до жалбоподателя съобразно полученото 

становище от Община Златарица. 

 

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

ОА04-4241/24.06.2019г., от Нели Розинова и 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. Изискани са становища от 

РПУ Павликени и Община Павликени. Видно от полученото становище на Община 

Павликени, е извършена проверка на място от служители на общината и служител на 

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

страна на Община Павликени, до жалбоподателите и до кмета на с.Върбовка, видно 

от приложенията към отговора. С вх.№ ОА04-6489/12.09.2019г. е постъпило ново 

заявления от жалбоподателите, в същото се твърди, че след предприетите действия 

от страна на Община Павликени 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 с изх.№ ОА04-7701/25.10.2019г. Изпратено е напомнително 

писмо с наш изх. № ОА04-1846/13.03.2020 г. с искане за становище по поставения 

проблем до Община Павликени и РПУ – Павликени. С наш вх. № ОА04-

2035/23.03.2020 г. е получено писмо от РПУ – Павликени, от което става ясно, че  в 

периода м. юли – м. септември 2019 г, са получавани 4 сигнала за нарушения на 

обществения ред в селото, като по тях е взето отношение. РУ – Павликени провежда 

срещи с кмета на с. Върбовка. Към настоящия момент няма нови постъпили сигнали 

за нарушаване на обществения ред в селото. 

 

РЕШЕНИЕ № 3: Да се изпрати отговор до жалбоподателката съобразно полученото 

становище от РПУ – Павликени. 

 

1.4. 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 на Община Стражица не е взел отношение по поставените 

пред него искания и молят Областен управител за съдействие, а именно да се 

назначи за кметски наместник г-жа Даринка Бонкова - дългогодишен кмет на с. 

Балканци. С вх. № ОА04-9705/31.12.2019 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. С наш изх. № ОА04-

123/08.01.2020 г. в писмо, изпратено до кмета на Община Стражица, се изисква да се 

извършат необходимите действия, съобразно правомощията му, същото е с копие до 
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Народно събрание на Република България и Светлана Георгиева. Едновременно с 

това, с вх. № ОА04-119/08.01.2020 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 с изх. № 123/08.01.2020 г. изпратено до Светлана 

Георгиева. С наш изх. № ОА04-1806/12.03.2020 г. е изпратено изпратено писмо до 

жалбоподателката съобразно становището на кмета на Община Стражица. 

 

РЕШЕНИЕ № 4: Преписката да се приключи. 

 

1.5. 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 Горско Ново село, 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.  Молят за 

съдействие Областен управител с цел решаване на проблемите. Приложена е 

подписка от жителите на селото. Изготвени са писма с наш изх. № ОА04-

173/10.01.2020 г. до Община Златарица и РПУ – Елена. С вх. № ОА04-

1361/27.02.2020 г. е получено становище от РПУ – 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. Собствениците на имотите в 

селото, където лицата от с. Градец живеят, уверяват, че са настанили лицата 

доброволно и ще вземат необходимите мерки, за да бъдат регистрирани по 

надлежния ред. С наш вх. № ОА04-2665/22.04.2020 г., е получено писмо от Община 

Златарица, от което става ясно, че общината е изискала материалите по преписката 

от РПУ – Елена, като след обстоен преглед счита, че повечето от изложените факти 

са непотвърдени и недоказани – лицата не са се самонастанили, а са допуснати до 

имотите след съгласието на собствениците им; няма установени извършени 

нарушения на обществения ред или престъпления от лицата от с. Градец. 

Установено е, че въпросните лица са извършили административно нарушение по 

ЗГР, което се дължи на нежелание от страна на собствениците на имотите, където 

лицата са настанени, да подадат съответните документи. Общината намира искането 

за изселване на жителите на с. Градец за противоконституционно и отказва да го 

разгледа. 

 

РЕШЕНИЕ №5: Да се изпрати отговор до жалбоподателя съобразно полученото 

становище от Община Златарица. 

 

1.6. 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 
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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. Молят за съдействие за извършване на ремонта. С наш 

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. 

 

РЕШЕНИЕ № 6: Да се изпрати писмо до Община Лясковец и АВиК за становище 

съобразно становището на ВиК „Йовковци“ ООД. 

 

1.7. 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, изградени на левия бряг на р. Росица и северно от него. 

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

поради сушата са пресъхнали. Водата от каптажа се придвижва по тръби, които 

предвид от 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. 

Предлагат се на вниманието на Областен управител вариантите, предложени от 

населението за недопускане на предстоящо бедствено положение по редовното 

снабдяване с питейна вода в с. Ресен. Очакват съпричастност при решаване на 

проблемите в с. Ресен и за насочване на комисия от експерти за изпълнение на 

предложенията за предотвратяване на бедствие. С наш изх. № ОА04-1811/12.03.2020 

г. е изискано становище от ВиК „Йовковци“ ООД. С наш вх. № ОА04-

2244/30.03.2020г. е постъпило писмо от ВиК „ Йовковци“ ООД, от което става ясно, 

че докладната записка е изпратена и до дружеството, като е изпратено становище по 

проблема на г-жа Колева, същото е приложено към писмото. Според дружеството 

няма влошено състояние или намаляване на дебита на водоизточниците на селото, 

но от изключителна важност е подмяна на вътрешната водопроводна мрежа, като 

така ще се реши проблемът със значителни загуби на вода и ще се гарантира 

пълноценното използване на наличния воден ресурс. 

РЕШЕНИЕ № 7: Да се изпрати писмо до кмета на с. Ресен съобразно становището 

на ВиК „Йовковци“ ООД. 

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

ОА04-409/24.01.2020 г., адресирано до кмета на Община Горна Оряховица относно 
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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, представляващ сграда, построена с право на строеж, 

върху имот – УПИ XVII-1004, кв. 26, стар парцел XII от кв. 1 по плана от 1920 г. С 

писмо наш изх. № ОА04-825/11.02.2019 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 № 143, том III, 

нотариално дело № 925/1976 г. за жилище построено върху държавна земя, а именно 

на една жилищна сграда построена в парцел XII, кв. 1, по плана на с. Първомайци. С 

писмо изх. № ОА04-221/04.04.2019 г. адресирано до Омбудсман на Република 

България, е изразено становище, че изпратените документи на Кина Павлова 

Вълчева-Николова, респективно и на общината, 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. С наш изх. № ОА04-1797/12.03.2020 г. е изпратено писмо до 

Община Горна Оряховица, с копие до Омбудсмана на Република България, със 

запитване дали е издадена актуална скица за недвижимия имот на г-жа Вълчева. С 

наш вх. № ОА04-2215/25.03.2020 г. е получен отговор от Община Горна Оряховица, 

от който става ясно, че в момента тече процедура по актуване на имота в с. 

Първомайци, след което ще бъде издадена актуална скица за него. 

 

РЕШЕНИЕ № 8: Да се изпрати писмо до Омбудсмана на Република България с 

копие до жалбоподателката. 

2. ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

 

2.1.  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 Агенцията за геодезия, картография и кадастър. Жителите на селото твърдят, че 

живеещите в близост техни съседи 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 и мръсната вода тече през тях, а също се усеща 

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 резултат няма. Молят Областен управител за 

помощ при решаване на проблема. 

 

РЕШЕНИЕ № 9: Да се изпрати писмо с искане за становище до ОД „Земеделие“. 

Да се изпрати писмо до кмета на с. Леденик с искане за становище и допълнителна 
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информация относно разположението на ямата и точното местоживеене на 

жалбоподателя и лицата, изградили ямата. 

2.2.  В Областна администрация – Велико Търново е постъпила жалба с наш вх. 

№ ОА04-1974/19.03.2020 г. по електронна поща от г-жа Емилия Николова относно 

състоянието на уличното осветление в с. Коевци, общ. Сухиндол. Жалбоподателката 

твърди, че от м. ноември 2019 г. няма улично осветление в селото, като 

неколкократно е разговаряла с кмета, но без резултат. Опасява се, че тъй като 

преобладаващото население на селото се състои от възрастни хора, поради липсата 

на осветление ще се увеличат криминалните прояви в селото. 

 

РЕШЕНИЕ № 10: Да се изпрати писмо с искане за становище до Община 

Сухиндол. 

Заседанието беше закрито в 10:45 часа поради изчерпване на дневния ред. 

 


