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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 25.05.2021 г. 

В Областна администрация - Велико Търново има 3 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. 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 

данъци за нея от съседите му. Изискано е становище от Община Велико Търново. С вх. № 

ОА04-3460/27.04.2021 г. е постъпил отговор от Община Велико Търново, от който става 

ясно, че за пристройката, построена от съседите му, са издадени разрешение за строеж и 

удостоверение за въвеждане в експлоатация. В изготвения констативен акт е отразено, че 

обектът е изпълнен съгласно одобрените проекти и екзекутивната документация. 

Относно неизрядността на коминните тела е извършена проверка от служители на 

общината и представител на РДПБЗН – Велико Търново. Констатирано е, че източното 

коминно тяло е преработено – изработено е от отделни керамични коминни тела, излизащо над 

покрива на жилищната сграда, за да отговаря на архивната графична проектна документация – 

четириотворно коминно тяло. За изправността и безопасността на изпълнената преработка е 

представено положително становище от лицензиран проектант, приложено към отговора от 

общината. Относно експлоатацията и изправността на комините следва собствениците на 

жилищната сграда да се обърнат към РДПБЗН – Велико Търново. Относно твърденията за 

отклонения в размери на части от имота, собствениците са уведомени, че за точното им 

определяне, е необходимо да се потърси лицензиран специалист. В допълнение е посочено, че 

спорове от имуществен характер са извън кръга от компетентности на общината и се решават 

по съдебен ред. 

 

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

2. ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

 

2.1. 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 
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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. 

РЕШЕНИЕ по т. 2.1. : Да се изиска становище от РИОСВ – Велико Търново и Община 

Горна Оряховица. 

2.2. 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. 

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

2.3. 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. 

РЕШЕНИЕ по т. 2.3. : Да се изиска становище от Община Велико Търново. 

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


