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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 16.06.2021 г. 

В Областна администрация - Велико Търново има 6 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.  С вх. № ОА04-3238/19.04.2021 г. е постъпила жалба от г-жа Таня Коева от с. Янтра, 

общ. Горна Оряховица относно нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в района на 

ЖП гарата на селото. Жалбоподателката посочва, че на 13.04.2021 г.е осъществена дейност 

по разчистване на нерегламентирано сметище между с. Янтра и с. Правда, но отпадъците не са 

извозени до регламентирано за целта място. Посочва, че отпадъците са различни по вид – 

строителни, стари мебели, ел. уреди, оборски тор и пр. Посочва, че преди година е имало 

същия проблем, като след запитване от нейна страна към шофьора на камиона, е получила 

отговор, че имат уговорка с кмета на селото да ги стоварват на горепосоченото място. Подала е 

сигнал до 112, но не е последвала реакция. Посочва, че на входа на селото има камера и може 

да бъде проследено кога и колко често е минавал камионът, превозващ боклука. Към жалбата е 

приложен снимков материал. Изискани са становища от РИОСВ – Велико Търново и Община 

Горна Оряховица. С вх. № ОА04-4552/04.06.2021 г. е получено писмо от РИОСВ – Велико 

Търново, от което става ясно, че на 19.04.2021 г. е извършена съвместна проверка от служител 

на инспекцията и представител на Община Горна Оряховица, като е установено, че сигналът е 

основателен. Установено е, че имотът, където се намира нерегламентираното сметище, е 

частна собственост на търговско дружество, на което с констативен протокол е предписано да 

се извърши почистване на отпадъците, намиращи се в имота, които да се транспортират до 

депото в с. Шереметя, както и да се предоставят копия от кантарни бележки за постъпилите в 

депото отпадъци. За горепосочените действия жалбоподателката е уведомена писмено. На 

04.06.2021 г. е направена проверка на имота, на която е присъствал и кметът на селото, като е 

установено, че предписанията са изпълнени и имотът е почистен. 

 

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

 

1.2. С вх. № ОА04-3521/28.04.2021 г. е постъпила жалба от г-жа Анка Велселинова от гр. 

Велико Търново относно лошо състояние на ул. „Суворов“ в гр. Златарица, където 

притежава имот. Жалбоподателката посочва, че улицата е разбита поради преминаването на 

стадо овце и кози. Посочва, че се наблюдават изкъртени мазилки на стопански сгради, както и 

опропастени храсти и дръвчета. Излага обстоятелството, че собствениците на имотите се 

стараят да облагородят пространството пред къщите си със собствени средства. Подавала е 

молба до кмета на Община Златарица, но не е намерено решение на проблема. Изпратено е 

писмо с искане за становище от Община Златарица, изх. № ОА04-4379/01.06.2021 г., но до 

момента на провеждане на заседанието няма постъпил отговор. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.2. : Да се изпрати напомнително писмо до Община Златарица, ако 

няма постъпил отговор до 28.06.2021 г. 
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1.3. С вх. № ОА04-3590/05.05.2021 г. е постъпил сигнал от г-жа Вержиния Вълкова-Дичева от 

гр. София относно неосъществено административно обслужване от страна на служител в 

Община Велико Търново. Гражданката е подала сигнал до кмета на общината, като е 

получила отговор, който не е кореспондирал с изложените в сигнала ѝ твърдения относно 

поведението на служителката – уведомена е за реда, по който може да получи информация, но 

не и за осъществена проверка относно поведението на служителката и предприети действия. 

Подала е възражение, но не е получила отговор от общината. Изпратено е писмо с искане за 

становище от Община Велико Търново, изх. № ОА04-4401/01.06.2021 г., но до момента на 

провеждане на заседанието няма постъпил отговор.  

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.3. : Да се изпрати напомнително писмо до Община Велико Търново, 

ако няма постъпил отговор до 28.06.2021 г. 

2. ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

 

2.1. С вх. № ОА04-4110/25.05.2021 г е постъпил сигнал от Йордан Петров и група жители на 

гр. Горна Оряховица относно неправомерни действия на кмета на Община Горна 

Оряховица. Гражданите посочват, че кметът иска да актува като общинско котелно 

помещение, построено със сградата, в която живеят и е ползвано по предназначение до 1993 г. 

Въпросното помещение е долепено до ГУМ, който е бил продаден от общината преди 2 

години. Гражданите считат, че кметът иска да актува помещението като общинско, а 

впоследствие да го продаде. Посочват, че са получавали писма с предупреждение за 

ремонтиране на котелното, а в последствие и такива, че трябва да се предоставят актове за 

собственост, в противен случай същото ще бъде актувано и съборено. Пуснали са заявление по 

реда на ЗДОИ, като нямат официален отговор, след което пускат второ заявление. Молят за 

съдействие Областен управител. С вх. № ОА04-4704/10.06.2021 г. е постъпило второ писмо, 

от което става ясно, че кметът не е изпратил строителни книжа, без повече информация 

относно къде са документите на жилищната сграда. Прилагат уведомление, изпратено до 

кмета, с предложение да спре да претендира за имота.  

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.1. : Да се изиска цялата преписка по проблема от Община Горна 

Оряховица. 

 

2.2. С вх. № ОА04-4335/31.05.2021 г. е постъпила жалба от г-н Атанас Тутраканов от с. 

Първомайци, общ. Горна Оряховица, относно непредоставяне на информация от 

общината по подадена от негова страна жалба. Посочва, че е сигнализирал кмета относно 

недовършени дейности по построяване на канавка на ул. „Хаджи Димитър“, където живее, 

вследствие на които имотът му се наводнява. Не е получил информация по поставените от 

негова страна въпроси. Обръщал се е към общината, а после и към кметството, където също не 

е получил информация. Към жалбата, изпратена до Областен управител е и приложена и 

жалбата, изпратена до кмета на общината. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.2. : Да се изиска становище от Община Горна Оряховица.  

 

2.3. С вх. № ОА04-4433/02.06.2021 г е постъпила жалба от Панко Панов от с. Овча могила, 

общ. Свищов относно лошо отглеждане на животни от негов съсед. Посочва, че кравите се 

изкарват на паша по главния път за Свищов, впоследствие се прибират в двор без постройки. 

Посочва, че съседът му прави сирене без да отговаря на необходимите изисквания. 
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Сигнализирал е кмета на Община Свищов, кмета на Овча могила, както и РИОСВ, но не е 

получил отговор.    

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.3. : Да се изискат становища от Община Свищов, РИОСВ – Велико 

Търново, БАБХ – Велико Търново, ТД на НАП – Велико Търново. 

2.4. С вх. № ОА04-4390/01.06.2021 г. е постъпило писмо от ТП Държавно горско стопанство 

„Горна Оряховица“ относно констатирана незаконна сеч в землището на с. Асеново, общ. 

Стражица. В писмото се посочва, че е подаден сигнал от горски стражар, извършена е 

проверка за установяване на нарушението, след което е съставен констативен протокол. За 

случая са уведомени РДГ и СЦДП ДП – Габрово. Района, където е констатирана незаконната 

сеч, е заобиколен със земеделски площи, за някои от които има издадени разрешения за 

почистване на единични дървета и храсти, приложени към писмото. Към писмото има и 

приложени превозни билети, свързани с разрешителните, в които има описани дървета акация, 

а в разрешителните за почистване няма такива. Превозните билети са били издадени от горски 

служител към Община Стражица. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.4. : Да се изискат становища от Община Стражица, РДГ – Велико 

Търново, ОД МВР – Велико Търново 

2.5. С вх. № ОА04-4670/09.06.2021 г е постъпила жалба от г-жа Тоня Христова от гр. Свищов 

относно лошо състояние на покрив, като сградата е на Община Свищов. Посочва, че е 

съсобственик на ПИ заедно с общината и две ФЛ, като в имота има две сгради, едната от които 

е нейна собственост, другата общинска и двете са долепени една до друга. Посочва, че за да 

ползва мазата и тавана на собственото си жилище, се налага на минава през общинската 

сграда. Многократно е сигнализирала Община Свищов, че сградата се руши и в покрива има 

дупки, паднали тавани части от стълбището, няма предприети действия от страна на общината. 

Допълва, че със собствени средства е извършвала ремонт. Излага опасения, че сградата е 

станала опасна и застрашава живота и здравето на нея и сина й, както и на преминаващи 

граждани. Моли за проверка дали е нужен ремонт или е наложително събаряне на сградата, 

след което да се предприемат съответните действия.  

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.5. : Да се изиска становище от Община Свищов. 

2.6. С вх. № ОА04-4534/04.06.2021 г. е постъпила жалба от г-жа Светлана Владимирова от гр. 

Велико Търново относно лошо състояние на детска площадка в близост до спортното 

училище. Жалбоподателката посочва, че от 2 години се търси съдействие от компетентните 

органи, но до този момент не е намерено решение. Счита, че е необходимо да се сложат 

допълнителни огради и пейки. Посочва, че близост до площадката се намира необезопасен 

изкоп на новия стадион, като има изоставени строителни материали и е имало инциденти на 

мястото. Моли за предприемане на съответните действия и прилага снимков материал към 

жалбата си. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.6. : Да се изиска становище от Община Велико Търново. 

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


