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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 05.07.2021 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. 

 

ПО ПРЕДХОДНИ ПРЕПИСКИ: 

 

1.1. С вх. № ОА04-3521/28.04.2021 г. е постъпила жалба от г-жа Анка Веселинова 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. С вх. № ОА04-5621/02.07.2021 г. е 

получено писмо от Община Златарица, от което става ясно, че на 14.06.2021 г. е извършена 

проверка от комисия, назначена от кмета на общината, която е констатирала, че няма 

нерегламентирано преминаващи стада от овце и кози по ул. „Суворов“. Имотът на 

жалбоподателката е ограден от плътна ограда и селскостопански постройки, изградени от 

кирпич. Комисията е констатирала още, че ул. „Суворов“ е насипана и подравнена с чакъл, а 

пред дома на жалбоподателката не са установени унищожени дървесни видове. 

 

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

 

1.2. 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. С вх. № ОА04-5141/22.06.2021 г. е получен отговор от 

Община Велико Търново, от който става ясно, че са поискани обяснения от служителката, за 

която се отнася сигнала, като същата е представила докладна записка до директора на 

Дирекция СУТ. Жалбоподателката е уведомена за реда, по който следва да заяви и получи 

исканата услуга. След предоставеното възражение от страна на жалбоподателката, 

служителката е предоставила нова докладна записка до кмета и секретаря на общината. При 

разглеждането на обясненията не е намерено основание да бъде наложено наказание на 

служителката. Жалбоподателката е надлежно уведомена от Областен управител, съобразно 

предоставената информация от Община Велико Търново и преписката е приключена. 

 

1.3.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. 
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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. С писмо, изх. № ОА04-5054/18.06.2021 

г. е изискана цялата преписка по проблема от Община Горна Оряховица, но до момента на 

провеждане на заседанието няма постъпили документи. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.3. : Да се изпрати напомнително писмо до Община Горна Оряховица. 

1.4. 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. Изискано е становище от Община Горна Оряховица 

на 18.06.2021 г., но към настоящия момент няма постъпил отговор.  

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.4. : Да се изпрати напомнително писмо на Община Горна Оряховица. 

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

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

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

Твърди, че съседът му прави сирене без да отговаря на необходимите изисквания. 

Сигнализирал е кмета на Община Свищов, кмета на Овча могила, както и РИОСВ, но не е 

получил отговор. По описаните проблеми са изискани становища от Община Свищов, РИОСВ,  

ТД  на НАП, и ОДБХ – Велико Търново. С вх. № ОА04-5286/24.06.2021 г. е получен отговор 

от РИОСВ, от който става ясно, че на 31.03.2021 г. е постъпила жалба от същия гражданин, 

касаеща проблеми при отглеждането на крави в жилищния имот на съседа му. Тъй като 

проблематиката, изложена в жалбата, е извън компетентността на РИОСВ, жалбата е 

препратена по компетентност до ОДБХ и Община Свищов и гражданинът е надлежно 

уведомен за това. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.5. : Да се изпрати напомнително писмо до Община Свищов, ТД на 

НАП – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново. 

1.6. 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, 
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а в разрешителните за почистване няма такива. Превозните билети са били издадени от горски 

служител към Община Стражица. С вх. № ОА04-5322/25.06.2021 г. е получено писмо от РДГ 

– Велико Търново, от което става ясно, че от началото на годината са констатирани 3 случая 

на сеч на немаркирани дървета в подотдели държавна собственост в землищата на с. Кавлак и 

с. Асеново, като няма издадени разрешителни. Отсечените подотдели граничат или са в 

близост до имоти, за които има издадени разрешителни за почистване. За конкретния случай е 

установена сеч на 935 броя дървета. Съставен е констативен протокол СЦДП № 

001383/21.05.2021 г. и е образувано ДП по описа на РУ – Стражица. Посочва се, че служители 

на РДГ не са от компетентните лица да осъществяват контрол и да предприемат реализиране 

на административнонаказателна отговорност. С вх. № ОА04-5605/02.07.2021 г. е получено 

писмо от Община Стражица, от което става ясно, че след извършена проверка е 

констатирано, че е издаденото разрешително от 26.04.2021 г. за почистване е издадено на 

частна фирма, като в него не е посочен конкретен вид акация, а е упоменато „и др. 

широколистни“, като се има предвид, че тя попада там. Превозните билети са издадени от 

служител на длъжност горски стражар в общинското предприятие съобразно горепосоченото 

разрешително. 

РЕШЕНИЕ по т. 1.6. : Да се отговори на ТП ДГС „Горна Оряховица“ 

1.7. 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. Изискано е становище от Община Свищов 

на 18.06.2021 г., но към настоящия момент няма постъпил отговор.  

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.7. : Да се изпрати напомнително писмо до Община Свищов. 

1.8. 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. От Община Велико Търново е изискано становище на 18.06.2021 г., но към 

настоящия момент няма постъпил отговор. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.8. : Да се изпрати напомнително писмо до Община Велико Търново. 

ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

2.1. С вх. № ОА04-4979/17.06.2021 г. е постъпила молба от г-жа Миланка Люцканова от с. 

Камен, община Стражица относно непредоставяне на общинско жилище от страна на 

Община Стражица. Жалбоподателката посочва, че преди година е поискала да ѝ бъде 

предоставено общинско жилище, тъй като има син със 100% инвалидност, но не ѝ е било 

предоставено. Тази година отново е помолила за жилище в селото, но отново безрезултатно. 
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Научила е, че в друго жилище в селото са настанени граждани. Насочена е да търси жилище в 

с. Нова Върбовка, но не желае да се настани там, тъй като няма медицинска помощ и удобен 

транспорт. На 09.06.2021 г. е пуснала молба до общината, но не са ѝ дали входящ номер. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.1. : Да се изиска становище от Община Стражица. 

2.2. Постъпило е писмо с вх. № ОА04-5230/23.06.2021 г. от Министерство на здравеопазването 

относно проблем с общинско жилище, обитавано от г-н Веселин Парапанов, живущ в гр. 

Горна Оряховица. Жалбоподателят излага твърдения, че живее в общинско жилище от 2006 г. 

насам и от миналата година проблемът с ВиК инсталацията се е влошил. Като наемател г-н 

Парапанов е отстранил за своя сметка нередностите, но не е намерено решение на проблема. 

Посочва, че ежедневно се налага да изхвърля води от помещенията в апартамента. Излага 

обстоятелството, че в апартамента има влага и мухъл, а той страда от белодробно заболяване. 

Подал е сигнал до общината за горепосочения проблем, като посочва, че и другите наематели, 

живущи в сградата, имат същия проблем. В началото на м. август 2020 г. е извършен оглед на 

сградата от комисия, която е констатирала, че сградата няма никакви санитарно-хигиенни 

условия за живот. В края на м. август 2020 г. е извършен нов оглед от комисия, като е 

установено, че водата излиза от пода на банята, а мазилката пада вследстие на теч от втория 

етаж. Отново са отправени препоръки от страна на общината. Към жалбата са приложени 

писма от РЗИ – Велико Търново, Министерство на здравеопазването, както и Омбудсман на 

РБ, от които е видно, че жалбоподателят многократно е сезирал за проблема от 2012 г. насам, 

но към настоящия момент не е намерено решение. 

 

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

 

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


