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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2021 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 НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

2.1. Постъпила е жалба от г-н Васил Табаков от гр. Велико Търново относно непредоставяне 

на декларация от Община Велико Търново, касаеща извършени СМР от негова съседка. 

Посочва, че има съдебен спор от вещноправен характер между група съседи от една страна и  и 

г-жа Йорданка Стайкова от друга, поради което им е нужен въпросния документ. Отправили са 

молба до общинска администрация за запознаване със съдържанието на декларацията или 

предоставяне на препис от нея, но общината е отказала. Отправя искане към Областен 

управител да разпореди на кмета да го запознае със съдържанието на декларацията и да бъде 

издаден заверен препис от нея. Към жалбата е приложено и решение, постановено по реда на 

ЗДОИ, от което е видно, че декларацията не подлежи на представяне, поради което не е 

предоставена от общината. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.1. : Да се отговори на жалбоподателя съобразно приложимите 

разпоредби на ЗДОИ. 

2.2. Постъпила е жалба с вх. № ОА04-6382/26.07.2021 г. от г-н Сашо Филев и г-н Ангел Киров 

относно проблеми с водоснабдяването в с. Буковец, общ. Велико Търново. 

Жалбоподателите излагат обстоятелството, че от 16.07.2021 г. е спряно водоподаването в 

горната част на селото. Впоследствие водоподаването е възстановено за част от селото, 

останалите жилища са без вода в продължение на 8 дни. Считат, че е безводието е 

недопустимо, предвид епидемиологичната обстановка в страната. Кметският наместник на 

селото счита, че проблемът не е негова работа. Подадени са два сигнала до „ВиК Йовковци“ 

ООД, проведен е разговор със служител на дружеството, но до момента резултат няма. Считат, 

че служител на дружеството злоупотребява с управлението на крановете на резервоара, което 

води до намаляване на налягането, което е необходимо за изкачване на водата до горната част 

на селото. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.2. : Да се изиска становище от „ВиК Йовковци“ ООД 

 

Заседанието беше закрито в 13:50 часа поради изчерпване на дневния ред. 


