
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА                             ОБЛАСТ  
ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 2020

 

РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 15.10.2020 г. 

В Областна администрация - Велико Търново няма 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. 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. 

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. С вх. № ОА04-6407/18.09.2020 г. е получено писмо от Басейнова 

дирекция „Дунавски район“, от което става ясно, че при извършената съвместна проверка на 

04.08.2020 г. от експерти на БДДР, РИОСВ – В.Търново и ИАОС – София, са взети проби от 

повърхностни води, за да се установи дали има замърсяване в реката. При проверката е 

установено, че завода в с. Белица е на „ЕМКО“ ООД и работи с намален капацитет. 

Пречиствателната станция за взривни води не работи към настоящия момент. При точката на 

заустване на отпадъчни води от пречиствателната станция речната вода е бистра, без 

оцветяване, без видим филм на повърхността, без запенване и мирис на емулгатори и 

нефтопродукти. Няма отлагания по камъните и речното легло. Взети са проби от отпадъчните 

води, които са анализирани в лаборатория. Резултатите от него и оценката на съответствието 

им с емисионните ограничения са изпълнени от РИОСВ – В.Търново. Извършен е и оглед на 

участък от р. Белица при точката на заустване на отпадъчните води от ПСОВ на 

предприятието, като е установено, че оттокът на реката е минимален, водата е бистра и без 

оцветяване, не се наблюдава филм на повърхността, запенване или отлагания по камъните и 
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речното легло. Взети са проби от различни места на вода от реката, резултатите от анализа не 

показват влошаване на качество на водата към момента на проверката. С вх. № ОА04-

6987/12.10.2020 г. е получено писмо от Басейнова дирекция „Дунавски район“, с което се дава 

информация за резултата от анализа на водните проби, взети на 04.08.2020 г., като е 

установено, че водите на р. Белица не са замърсени с нефтопродукти към момента на 

пробовземането. 

 

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

1.2. 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. 1.2.: Да се изпрати напомнително писмо на Община Велико Търново. 

1.3. 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. С вх. № ОА04-6757/05.10.2020 г. е получено писмо от „ВиК Йовковци“ ООД, от 

което става ясно, че на 19.08.2020 г. е проведено общо събрание на селото, където са 

присъствали представители на Община Горна Оряховица и дружеството. Направени са 

разяснения за начина на водоснабдяване на селото, проблемните участъци и отстранените до 

момента аварии. Констатирано е, че подаденото количество вода е с 50% повече от нормалното 

за месец. От общината са поели ангажимент да търсят възможности за финансиране, 

проектиране и подмяна на напорния водопровод от помпена станция до резервоар. От „ВиК 

Йовковци“ ООД е направено обследване на вътрешната водопроводна мрежа за скрити течове, 

като призовават жителите в ниските части да ограничат потреблението на вода. 

 

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

 

Заседанието беше закрито в 11:30 часа поради изчерпване на дневния ред. 


