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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 17.09.2021 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. 

 

ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

2.1. С вх. № ОА04-7229/25.08.2021 г. е постъпила молба от г-жа Силвия Иванова от с. 

Масларево, общ. Полски Тръмбеш относно поставяне на бордюри на улицата, където 

притежава имот. Посочва, че е входирала писмо до кмета на Община Полски Тръмбеш с 

молба за поставяне на бордюри, тъй като живее в ниската част на селото и се опасява от 

наводнение. Няма отговор от страна на общината и търси съдействие от Областен управител. 

 

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

2.2. С вх. № ОА04-7237/25.08.2021 г. е постъпила жалба от Станимир Минев от с. Буйновци, 

общ. Елена, относно проблем с отвеждането на дъждовните води в селото. Излага 

обстоятелството, че от години  дъждовните води се отвеждат от улицата към мелницата в 

селото. Посочва, че негови съседи са си прекарали канализацията по същия път. 

Неколкократно е сигнализирал кмета на Община Елена, но е получил отговор, че имотът е 

частна собственост. Счита, че водата трябва да се изведе вън от сградата. Посочва още, че има 

проблем с влизането в мелницата, тъй като след асфалтиране е оставен висок праг от 50 см. 

Допълва, че е възможно да настъпи и ПТП в района. 

 

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

2.3. С вх. № ОА04-7254/25.08.2021 г. е постъпила жалба от г-н Стефан Стефанов от с. 

Драганово, общ. Горна Оряховица относно неприсъединяване във водопроводната мрежа 

на негов имот „ВиК Йовковци“ ООД. Посочва, че има сключен договор за присъединяване 

от м. ноември 2014 г. В началото на 2020 г. се е обърнал към управителя на ВиК в Горна 

Оряховица с молба за присъединяване, тъй като жилището му е готово, което е осъществено на 

27.01.2020 г. До м. април т.г. в имота не е живял никой. В края на м. април т.г. са дошли 

служители на дружеството, които са преустановили водоподаването поради неразкрита 

партида. Гражданинът е отправил молба до „ВиК Йовковци“ ООД за възстановяване на 

водоснабдяването, но не е получен отговор. При запитване в деловодството на дружеството 

също не е получил информация по въпроса си. Моли за информация по въпроса защо и до кога 

ще бъде спряно водоподаването към имота му. Към жалбата са приложени фактура за платени 

такси, предварителен договор за присъединяване към ВиК мрежи, акт за монтаж на водомер и 

молбата до ВиК дружеството. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.3. : Да се изиска становище от „ВиК Йовковци“ ООД. 

 

2.4.С вх. № ОА04-7287/26.08.2021 г. е постъпило писмо от Омбудсмана на Република 

България, до когото се е обърнал г-н Джонатан Луис относно съдействие по повод 

разполагането на пчелини в съседен на неговия имот в с. Лесичери, общ. Павликени. В 

писмото се посочва, че имотите са в жилищна зона, а жалбоподателя е претърпял ужилвания. 
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Изтъква липса на адекватни мерки от кметството и проява на тенденциозно отношение към 

него. По постъпилите жалби от Община Павликени и ОДБХ – Велико Търново са извършени 

проверки, за които е уведомен и омбудсмана. В настоящата си жалба г-н Луис изтъква, че 

поради атаки на пчелите в имота му, не е могъл да извърши ремонт на покрива. При 

проверката е установено, че няма основания за намеса извън регистрационното производство, а 

проблемът се адресира като нормотворчески или изолиран частен случай, извън решаващата 

компетентност на сезираните органи. Омбудсманът се обръща с препоръка към институциите 

за цялостна проверка по компетентност. 

РЕШЕНИЕ по т. 2.4. : Да се сформира работна група с представители на Община 

Павликени, ОДБХ – Велико Търново, РЗИ – Велико Търново и Областна администрация 

– Велико Търново за извършване на проверка по обстоятелствата, изложени в жалбата. 

2.5. Постъпило е писмо с вх. № ОА04-7677/13.09.2021 г. от Народното събрание на Република 

България, с което се препраща по компетентност жалба от г-н Вълчо Вълчев от с. 

Джулюница, общ. Лясковец относно кравеферма в района на селото, която според него 

замърсява околната среда. Жалбоподателят посочва, че живее в югозападния край на селото, 

като в близост до имота му от 13 години посочено от него лице стопанисва кравеферма, която 

счита за незаконна. Твърди, че многократно е тормозен заради подадените от негова страна 

сигнали. Посочва, че преди 9 години кметът на Община Лясковец е направил предписания за 

премахване на фирмата и РДНСК е обявило сградите за незаконни, но не са извършени по-

нататъчни действия. Допълва, че полицията многократно е уведомявана за конфликтите между 

него и собственика на фермата. Сезирал е и ОДБХ, откъдето е получил отговор, че 

кравефермата не съществува. Сигнализирал е и прокуратурата по повод незаконните 

разрешение за експлоатация и регистрация на ЖО, но не е взето отношение; излага подробни 

съображения за незаконността им. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.5. : Да се сформира работна група с представители на Община 

Лясковец, РДНСК – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново, ОД на МВР и Областна 

администрация – Велико Търново за извършване на проверка по обстоятелствата, 

изложени в жалбата. 

 

2.6. С вх. № ОА04-7757/15.09.2021 г. е постъпило писмо от г-жа Иванка Димитрова и група 

жители на гр. Долна Оряховица относно активизирано свлачище, намиращо се в близост 

до техни имоти. Областен управител е запознат с проблема през 2019 г. от жалбоподателите. 

Сезирани са още и МРРБ, кметовете на Горна Оряховица и Долна Оряховица. По проблема е 

изискано становище от Община Горна Оряховица, като получената в Областна администрация 

информация е обобщена и изпратена на гражданите. Същите са информирани, че е възложено 

на „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен да извърши подробен оглед съвместно с експерти от 

Община Горна Оряховица, като впоследствие предостави информация на МРРБ и 

заинтересованите лица становище за геодинамичното развитие на засегнатата територия, 

препоръки за последващи действия и технически решения. Жалбоподателите заявяват, че към 

настоящия момент нямат информация за развитие по случая. Посочват, че свлачищните 

процеси са активни и засилени от проливните дъждове в региона. Нямат сигурен достъп до 

домовете си и им се отказват комунални услуги. Опасяват се, че няма възможност за достъп до 

домовете им на линейка или пожарна. Молят за взимане на неотложни мерки по проблема. 

Считат, че липсата на такива  би довела до сериозни материални щети за тях. Прилагат 

подписка, снимков материал и кореспонденция с институции. 

РЕШЕНИЕ по т. 2.6. : Да се изиска становище от Община Горна Оряховица. 

Заседанието беше закрито в 11:15 часа поради изчерпване на дневния ред. 


