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Решение № 1 

 
 Във връзка с постъпило писмо в Областна администрация – Велико Търново с вх. № 

ОА04-10655/08.12.2021 г. от г-н Веселин Парапанов, относно проблеми с обитаваното от 

него общинско жилище в гр. Горна Оряховица е взето решение да се изпрати писмо до 

Община Горна Оряховица, с което да се изиска информация какви действия по 

изпълнение на цитираното от г-н Парапанов съдебно решение на Районен съд – Горна 

Оряховица ще бъдат предприети от тяхна страна. 

Писмото е продължение на кореспонденцията на г-н Парапанов с Община Горна Оряховица 

и с Областна администрация – Велико Търново. Изложени са твърдения за това, че 

продължават да излизат фекални води от канализацията на общинското жилище. 

Жалбоподателят посочва, че се е обаждал на телефони на общински служители, които не са му 

отговорили.  

 

 

 

Решение № 2 

 
Във връзка с постъпила жалба в Областна администрация – Велико Търново с вх. № 

ОА04-10653/08.12.2021 г. от г-жа Нанси Чолакова, относно бездействие на Община 

Стражица по отношение на проблем с границите на два частни имота е взето решение да 

се изиска предоставянето на становище от Община Стражица и от ВиК „Йовковци“ ООД 

по всички изложени в жалбата факти и обстоятелства.  

 В жалбата се излагат твърдения, относно нарушения при строеж на сграда в съседен 

имот, който е бил отдаден под наем на баща ѝ, но впоследствие Общината го продава, без да 

уведоми наемателя за прехвърлителната сделка. Твърди се, че при влизане във владение на 

имота, новата приобретателка, която е станала собственик на въпросния имот, е преместила 

оградата между парцелите с 1.70м., унищожила е голяма двукрила порта между двете огради и 

е унищожила мръсния канал и водопровода, които обслужват имота на жалбоподателката. 

Посочва се, че е отсечено дърво „орех“, като не е ясно дали е изискано разрешение от 

общината. Унищожени са и над 20 бр. асми. 

 Г-н Чолакова е сезирала многократно Община Стражица с молбата да се направи 

оразмеряване на имотите и да се покаже действителната граница между тях, като е получила 

отказ на исканията си.  

  

 

 

Заседанието беше открито в 10:30 часа и закрито в 11:30 часа поради изчерпване на 

дневния ред. 


