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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 14.04.2021 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. С вх. № ОА04-7571/29.10.2020 г. е постъпила жалба от инж. Борис Тихов от гр. Горна 

Оряховица относно няколко нарушения, извършени от негов съсед. Излага съмнения, че 

съседът му г-н Стефан Узунов е откраднал пощенската му кутия на 27.10.2020 г. и счита, че 

същия е искал да вземе писмата му. Допълнително излага обстоятелствата, че с него отдавна не 

са в добри отношения и няма други живущи в близост до кооперацията им. В допълнение 

сигнализира, че кучетата на г-н Узунов са попречили на представител на „Енерго-Про“ да 

отчете показанията на електромерите. Счита, че могат да бъдат преместени в западната част на 

двора им, където са били настанени по-рано. Освен всичко гореизложено, излага оплаквания, 

че съседът му е завзел общи части от сградата – стълбище и коридор, като е поместил стари и 

непотребни мебели там и възпрепятства преминаването по тях. С вх. № ОА04-680/02.02.2021 

г. е постъпило писмо от РПУ – Горна Оряховица, от което става ясно, че по посочената 

жалба е образувано ДП № 655/20.11.2020 г., прокурорска преписка № 2372/2020 г. по описа на 

РП – Горна Оряховица. С вх. № ОА04-1157/17.02.2021 г. е получено писмо от Община Горна 

Оряховица, от което става ясно, че на 02.02.2021 г. е извършена проверка от служители на 

общината и на РУ на МВР – Горна Оряховица, като г-н Тихов и г-н Узунов са отсъствали, 

поради което не са изяснени всички обстоятелства, изложени в жалбата. Общинска 

администрация е уведомила г-н Узунов за спазване на ЗВМД и ЗУЕС, същия е поканен в 

общината за изясняване на обстоятелствата. 

 

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

1.2. Постъпила е жалба с вх. № ОА04-7681/02.11.2020 г. от г-н Валери Димитров от гр. Велико 

Търново, относно строеж на комин, изграден от съседите му сем. Нотеви, живущи на 

горния етаж, в нарушение на разпоредбите на ЗУТ. При настрояването на техния етаж, 

семейството е съборило комина над първия етаж, като е изместена оста на коминните тела и 

над покрива са издигнати само 2 тръби вместо 4. Проблемът датира от 2016 г., като 

жалбоподателят е сезирал Община Велико Търново да се направи проверка на изпълнението на 

инвестиционния проект за надстрояване на жилищната сграда, но до този момент няма 

решение. Счита, че има разминавания между габаритните размери на сутерена на къщата и 

действителните такива, измерени от вещо лице по гражданско дело. Моли за извършване на 

нова проверка, за да се установят реалните размери на къщата и да бъдат отразени в нов 

проект. В допълнение посочва още, че пристройката, долепена към къщата и ползвана от сем. 

Нотеви за вход към етажа им, не е въведена в експлоатация, а е определена от вещото лице 

като жилищна площ. Моли да бъде вписана, като се обозначи чия собственост е, площта ѝ, 

данните за инвестиционния проект, както и да бъде уведомен дали са заплащани местни 
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данъци за нея от съседите му. Изискано е становище от Община Велико Търново – няма 

отговор. Изпратено е напомнително писмо, но няма постъпил отговор. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.2. : Да се изпрати ново напомнително писмо до Община Велико 

Търново. 

 

1.3. Постъпил е сигнал с вх. № ОА04-7744/03.11.2020 г. от г-жа Анелия Моминска от гр. 

Велико Търново относно бездействие на кметовете на Община Стражица и с. Кесарево. 

Излага обстоятелството, че в края на м. септември т.г. е подала заявление за нарушени пътна и 

тротоарна настилки до кметовете на общината и населеното място, но до началото на м. 

ноември не е получила никакъв отговор. Обаждала се е в деловодството на общината, като не е 

получила друга информация, освен входящия номер на заявлението си. Кметът на с. Кесарево 

не е взел никакво отношение по гореописания проблем, като се е отнесъл грубо с 

жалбоподателката при обаждането ѝ. С вх. № ОА04-7927/09.11.2020 г. е получено писмо от г-

жа Моминска, в което поставя въпроси пред кмета на общината, след получения отговор по 

заявлението ѝ, същия е приложен към писмото. Позицията на общината е, че възстановяването 

на състоянието на тротоарите и уличната настилка след СМР е само в обхвата на изкопа за 

водопровод и сградни отклонения. Жалбоподателката поставя въпроси относно критериите за 

определяне на имотите, нуждаещи се от реконструкция на водопроводната мрежа, както и 

относно сметоизвозването и събирането на данъци от страна на общината. С вх. № ОА04-

1740/05.03.2021 г. е постъпил отговор от ДФ „Земеделие“, от който става ясно, че г-жа 

Моминска е подала сигнал и до ДФ „Земеделие“ по същите обстоятелства и желае да се 

извърши проверка за изпълнение на проекта, като се съпоставят заложените параметри и 

действително извършените. С писмо, техен изх. № 02-6500/563 от 04.02.2021 г. ДФ „Земеделие 

е отговорил на жалбоподателката. Представя се допълнителна информация за заявка от 

Община Стражица за окончателно плащане по проекта. ДФ „Земеделие“ ще извърши всички 

необходими проверки, като при констатиране на неизпълнение на договорните задължения и 

ангажименти, ще предприеме съответни действия по налагане на санкции спрямо общината 

като бенефициер. 

 

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

 

1.4. С вх. № ОА04-967/11.02.2021 г. от г-жа Радка Мишилинкова от с. Първомайци, общ. 

Горна Оряховица относно различни нередности на територията на селото. 

Жалбоподателката се оплаква от нападения на бездомни кучета, за които са подавани сигнали 

от нея и от друга жителка до кмета на селото, но последния не е взел отношение. Друга 

жителка е подала сигнал за разбита шахта, но не са предприети мерки. В допълнение 

сигнализира за лошото състояние на общински изворни чешми, както и за необезопасен изкоп 

в близост до пътно платно в селото. Моли за извършване на проверка на кмета на селото и на 

кмета на общината. С вх. № ОА04-2766/02.04.2021 г. е получен отговор от Община Горна 

Оряховица, от който става ясно, че на 23.02.2021 г. служители от общинска администрация и 

представител на кметството в с. Първомайци са извършили проверка по изложените 

обстоятелства. Установено е, че в района на няколко улици в селото са засадени плодни 

дръвчета, същите в близост до съседа на жалбоподателката. Дръвчетата са в млада възраст, и в 

добро физиологично състояние, около тях е чисто и поддържано. За тях се полагат грижи, 
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видно от измазаните с вар стволове, извършена резитба и оформена корона. Не е установено 

съоръжение за взимане на вода за напояване, монтирано на общинската чешма, както и 

замърсявания около нея. Констатирано е частично пропадане бетонова плоча на ул. „Ал. 

Стамболийски“, като мястото е обезопасено със сигнална лента. По ул. „Райна Княгиня“, 

водеща към гробищния парк, е установен изместен бетонов панел, който покрива 

канализационна тръба, вследствие на което е открит участък от бетонов отводнителен канал. 

Комисията не е установила безстопанствени кучета в района на ул. „Пушкин“, ул. „Св. Иван 

Рилски“, ул. „Ал. Стамболийски“ и др. Общината уведомява, че с цел предотвратяване на 

нежелани инциденти, е необходимо кметът на селото да предприеме действия за 

възстановяване целостта на бетоновата плоча на ул. „Ал. Стамболийски“ и поставяне на 

изместения бетонов възел на ул. „Райна Княгиня“, като за извършените действия ще трябва да 

уведоми Община Горна Оряховица. 

 

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

Заседанието беше закрито в 10:50 часа поради изчерпване на дневния ред. 


