
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА                             ОБЛАСТ  
ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 2021

 

РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 17.11.2021 г. 

 

Решение № 1 

 
Във връзка с постъпила жалба от Станимир Минев от с. Буйновци, общ. Елена с вх. № 

ОА04-7237/25.08.2021 г., относно проблем с отвеждането на дъждовните води в селото, в 

частност от улица към мелницата на с. Буйновци, е взето решение да се изпрати писмо на 

жалбоподателя, в което да се обобщи информацията, предоставена от Община Елена. 

На 28.09.2021 г. е изискано становище от Община Елена. С писмо с вх. № ОА04-

9112/27.10.2021 г. е получен отговор, в който е уточнено, че водите се отвеждат по трасе от 

бетонови тръби. През 2013 г. в общината е постъпил сигнал и след оглед на място са 

констатирани счупвания по тръбите, като впоследствие те са подменени. След това е постъпил 

нов сигнал за оттичане на води през имота, във връзка с който са отпуснати строителни 

материали на собственика, за да извърши необходимите ремонтни дейности със собствен труд. 

Община Елена уточнява, че е помогнала на жалбоподателите, съобразно правомощията на 

общината за решаване на проблема в частноправния имот.  

 

 

Решение № 2 

 
Във връзка с постъпила жалба от г-н Стефан Стефанов от с. Драганово, общ. Горна 

Оряховица с вх. № ОА04-7254/25.08.2021 г., относно неприсъединяване във 

водопроводната мрежа на негов имот „ВиК Йовковци“ ООД е взето решение да се 

формулира отговор до жалбоподателя, в който е обобщена информацията, предоставена 

от „ВиК Йовковци“ ООД. 

Жалбоподателят посочва, че има сключен договор за присъединяване от м. ноември 2014 г. 

На 27.01.2020 г. се е обърнал към управителя на ВиК в Горна Оряховица с молба за 

присъединяване, тъй като жилището му е готово.  

На 24.09.2021 г. е изискано становище от водоснабдителното дружество. С оглед на това, че 

не е постъпил отговор от „ВиК Йовковци“ ООД, то следва да бъде изпратено напомнително 

писмо. Такова е изпратено с изх. № ОА04-9032/25.10.2021 г.  

Получен е отговор от ВиК дружеството, в който се посочва, че е извършена пълна проверка 

на водопроводната мрежа на селото, във връзка с организирани граждански протести. 

Допълнително 7-членна работна група от МРРБ също е извършила проверка на място. 

Констатирани са няколко нарушения, свързани с нерегламентирано включване във 

водопроводната мрежа, включително такова и от настоящия жалбоподател. С оглед на това 

водоподаването е преустановено и за случая е сезирана Районна прокуратура – Горна 

Оряховица. От дружеството признават, че отчасти вината за незаконното включване на 

абонати е и на техни служители.  
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Решение № 3 

 
Във връзка с постъпило 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, е взето решение да се отговори на жалбоподателя, 

съобразно констатациите, вписани в изготвения протокол. 

На 19.10.2021 г. е извършена проверка от работна група, сформирана със Заповед № РД-06-

03-7/28.09.2021 г. на Областен управител. В нея са участвали представители на РДНСК - 

Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, Община Лясковец и 

Областна администрация – Велико Търново. Изготвен е протокол от извършения оглед на 

място, в който са обобщени получените писмени становища от горепосочените институции. 

Заключава се, че твърденията, изложени в жалбата не отговарят на действителното положение. 

Не са установени законови нарушения – спазени са всички нормативни изисквания, касаещи 

собствеността на сградите и отглеждането на животните. 

 

 

Решение № 4 

 
Във връзка с постъпило писмо от Министерство на здравеопазването с вх. № ОА04-

8479/06.10.2021 г., с което се препраща по компетентност жалба от Пламена Минчева от с. 

Добри Дял, общ. Лясковец, относно неправомерно изхвърляне на отпадни води и 

нерегламентирано отглеждане на животни от собственик на съседен имот, е взето 

решение да се изпрати писмо до жалбоподателката, в което да се обобщят становищата 

на ОДБХ – Велико Търново и Община Лясковец. 
Изискано е становище от Община Лясковец, РЗИ – Велико Търново и ОДБХ – Велико 

Търново по изложените в жалбата обстоятелства с писмо с изх. № ОА04-9237/01.11.2021 г. 

 Получен е отговор от ОДБХ – Велико Търново на 05.11.2021 г., в който се посочва, че на 

03.11.2021 г. е извършена проверка по случая на място от служител на ОДБХ. Установено е, 

че са налични 8 бр. кокошки носачки, като собственикът на животновъдния обект разполага с 

надлежното разрешително за такъв. Изготвен е констативен протокол от проверката, като 

неговото заключение е, че при направения оглед не са констатирани нарушения на 

действащото законодателство на Република България.  

  С писмо с вх. № ОА04-9771/12.11.2021 г. е получен отговор от РЗИ – Велико Търново. В 

него е посочено, че поставените в жалбата въпроси не са от тяхната компетентност. През 

месец септември 2021 г. в РЗИ – Велико Търново е получен идентичен по съдържание сигнал 

от госпожа Пламена Минчева, който своевременно е препратен до община Лясковец за 

решаване по компетентност. 

 Входиран е и отговор от Община Лясковец – вх. № ОА04-9856/15.11.2021 г. В него е 

посочено, че на 04.10.2021 г. е извършена проверка на място по повод писмо от РЗИ, относно 

същата жалба. Установено е наличието на 1 бр. прасе, отглеждано в селскостопанска 

постройка. Констатирано е, че действително повърхностните води, които се стичат в близост 

до оградата между имотите и е възможно да повлекат и отпадни такива от прасето, което се 

отглежда в стопанска постройка до границата на имотите. В оградата действително има отвор 

и тези води преминават в двора на жалбоподателката. Цитирана е разпоредба от Наредба за 

опазване на околната среда на територията на община Лясковец, в която се регламентира 

забрана за изхвърляне на замърсени води по улиците. АУАН за това съставят кметовете на 

населените места, в които се извършва нарушението.  

 

Заседанието беше закрито в 11:30 часа поради изчерпване на дневния ред. 


