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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 03.09.2020 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 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. С вх. № ОА04-5124/30.07.2020 г. е получено писмо от Община 

Свищов, от което става ясно, че местоположението на контейнерите е съгласно утвърдена 

схема и действащия ПУП на Община Свищов, като по улицата не се наблюдават разхвърляни 

боклуци. В допълнение се посочва, че местата за поставяне на контейнерите са избрани по 

начин, позволяващ лесното събиране на отпадъците и същото се осъществява по график. 

Предвид това, общината счита, че няма увеличаване на замърсяването по ул. „Хемус“. Относно 

твърдението на г-жа Стефанова, че здравето ѝ се уврежда по траен и недопустим начин 

вследствие на близостта на контейнерите до имота ѝ, общината счита, че предвид факта, че 

оплакванията ѝ датират от 2010 г. насам, същите не могат да бъдат разглеждани като резултат 

от разположението на контейнерите. 

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

 

1.2. 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. 

С вх. № ОА04-5340/06.08.2020 г. е получено писмо от Община Велико Търново, от което става 

ясно, че за заводите, за които се твърди, че замърсяват реката, се намират до с. Белица, общ. 

Трявна, поради което не е в правомощията на кмета на Община Велико Търново, както и на 

кмета на с. Вонеща вода да бъдат назначени проверки и да бъдат предприети действия по 

проблема. С вх. № ОА04-5899/28.08.2020 г. е получено писмо от РИОСВ – Велико Търново, от 

което става ясно, че експерти от РИОСВ, заедно с представители на БДДР и Регионална 

лаборатория – Велико Търново съм ИАОС са извършили проверка на място на Производствен 

обект за комплектация на боеприпаси и ремонт на въоръжение, като е установено, че от м. 
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март т.г. е намалена дейността на площадката на дружеството. Участъкът, генериращ 

промишлени отпадъчни води не работи и пречиствателната станция не  функционира. Взета е 

за изследване водна проба, резултатите от нея отговарят на индивидуалните емисионни 

ограничения, поставени в разрешителното, издадено на дружеството. Взети са две водни проби 

от повърхностни води, установено е наличие на риба, реката е маловодна, но с бистра вода. 

Установено е, че на производствената площадка в производствения обект има две тръби – 

едната бетонна, а другата ПВЦ. Бетонната тръба улавя дъждовни води, а ПВЦ тръбата има за 

цел да събира водата от новоасфалтирания път до площадката. Не са установени пяна и 

абразиви в р. Белица. 

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

да се отговори на жалбоподателите. 

1.3. 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. С вх. № ОА04-5472/12.08.2020 г. е получен отговор от Община 

Стражица, от който става ясно, че със заповеди на кмета на общината са прекратени 

концесионните правоотношения с ЕТ „АПОЛО-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“ и жалбоподателя г-н 

Йорданов е подал жалби до Административен съд – Велико Търново. 

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

2. ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

2.1. Постъпила е жалба с вх. № ОА04-5278/05.08.2020 г. от г-жа Стефана Георгиева от с. 

Плаково, общ. Велико Търново относно подадени жалби до Община Велико Търново 

срещу семейството ѝ от техни съседи. Оплакванията от съседите ѝ са за лошия мирис, идващ 

от имота на г-жа Георгиева. Излага твърдения, че преди година съседите ѝ са построили хале, 

като част от него попада и в двора на жалбоподателката. В допълнение посочва, че е била 

глобявана, тъй като част от животните ѝ нямат ушни марки. Излага тежко здравословно и 

финансово състояние. 

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

Търново. 

2.2. Постъпило е сигнално писмо с вх. № ОА04-5299/06.08.2020 г. от г-н Светослав Иванов, 

кмет на с. Драганово, общ. Горна Оряховица относно проблем с доставянето на питейна 

вода до всички домакинства в селото. От м. юни т.г. много от жилищата в по-високите части 

на селото са без вода през по-голямата част от денонощието. В ниските части достига вода, но 

със слабо налягане. Посочва, че не е имало сериозни аварии по водопреносната мрежа, а 

възникналите са били отстранявани своевременно. Моли за взимане на мерки от страна на 

„ВиК Йовковци“ ООД за нормализиране на водоподаването и да се потърсят скрити аварии, за 

да бъдат отстранени навреме и да бъде нормализирана създалата се ситуация. С вх. № ОА04-

5550/14.08.2020 г. е получено писмо от Община Горна Оряховица, с което общината изразява 

становище, че е необходимо да се направи обследване и да се предприемат последващи 

действия. 

РЕШЕНИЕ по т. 2.2.: Да се изпрати писмо с искане за становище от „ВиК Йовковци“ 

ООД. 

 

Заседанието беше закрито в 10:30 часа поради изчерпване на дневния ред. 


