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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2022 г. 

По т. 1 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-4178/13.05.2022 г., 

относно движението на моторни превозни средства в местност „Арбанашко плато“. 

Решение № 31 
Да се изиска становище от Регионална дирекция по горите – Велико Търново по 

отношение на горските територии в цитираната в жалбата местност. 

 Да се изиска становище от Регионална инспекция по околната среда и водите – 

Велико Търново по отношение твърденията за замърсяване на природата и статута на 

местността. 

 Да се изиска становище от Община Велико Търново, Община Горна Оряховица и 

Община Лясковец по изложените в жалбата факти и обстоятелства. 

 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-4273/17.05.2022 г., 

относно ползване на общи части без съгласие на останалите съсобственици  

Решение № 32 
Да се изиска извършването на проверка и предоставянето на становище от Община 

Свищов по отношение на всички изложени факти и обстоятелства от жалбата. 

 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-4404/23.05.2022 г., 

относно липса на действия от администрацията на Президента и от Комисията по опрощаване 

на несъбираеми държавни вземания по депозирани писма за опрощаване на публични вземания. 

Решение № 33 
Да се изпрати писмо до Президента на Република България, с което да се поиска 

предоставяне на становище по изложените в жалбата факти и обстоятелства. 

 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-4552/27.05.2022 г., 

относно незаконосъобразни действия при проектиране на кафе-аперитив „Асти“ и кафе-

аперитив „Папагала“. 

Решение № 34 
Да се сформира комисия със Заповед на Областен управител, в която да бъде в 

следния състав: 

 Председател: 

Огнян Стоянов – Зам.областен управител на област Велико Търново 

 Членове: 

  Иван Маринов – Главен експерт, Дирекция „АКРРДС“ 

  Павлин Гаджалов – Специалист, Дирекция „АКРРДС“ 

  Представител на Регионална здравна инспекция– В. Търново 
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  Представител на Областна дирекция по безопасност на храните – В. 

Търново 

  Представител на Община Велико Търново 

 Комисията да направи проверка на място по отношение на фактите и 

обстоятелствата описани в жалбата. След предоставяне на писмени становища от 

участващите в проверката институции, да се състави протокол с направените 

констатации, който да се предостави на Областен управител за утвърждаване. 

 Проверката да се извърши на 15.06.2022 г. от 10:00ч. по местонахождение на 

цитираните в жалбата заведения – гр. Велико Търново, ул. „Асти“ № 8 и № 10. 

 

 

По т. 5.1. от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба относно липса на предоставен 

отговор от Община Велико Търново по подадени жалби и неосъществен докрай контрол от 

страна на Великотърновска районна прокуратура. 

Решение № 35 
Да се изпрати отговор до жалбоподателката, съобразно предоставеното становище от 

Община Велико Търново. 

 

 

 По т. 5.2. от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба относно действия и бездействия 

на Общинска администрация – гр. Лясковец по подадени заявления. 

Решение № 36 
Да се изпрати писмо до жалбоподателя, съобразно предоставеното становище от 

Община Лясковец. 

 

 

По т. 5.4. от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба относно липса на предоставен 

отговор от Община Горна Оряховица по подадена жалба  

Решение № 37 
Да се изпрати писмо до жалбоподателя, в което да се съобрази предоставеното 

становище от Община Горна Оряховица. 

 

 

 По т. 5.5. от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба относно бездействие на МВР по 

отношение на незаконна сеч в с. Дъскот, общ. Павликени. 

Решение № 38 
Да се изпрати отговор до жалбоподателя, съобразно предоставените становища от ТП 

ДГС „Болярка“ гр. В.Търново и ОД МВР – Велико Търново. 
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По т. 5.7. от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба относно действия и бездействия 

на Кмета на община Павликени във връзка с процедурите по узаконяване на незаконна част от 

заведение  

Решение № 39 
След предоставяне на становище от Община Павликени, да се изпрати един отговор 

до жалбоподателя, във връзка с двете негови жалби. 

 
 
По т. 5.9. от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба относно лошото състояние на 

обществени чешми в с. Първомайци, общ. Горна Оряховица 

Решение № 40 
Да се изпрати отговор до жалбоподателя, съобразно направените констатации 

обективирани в утвърден от Областен управител протокол от проверката. 

Да се изпрати писмо до Регионалната здравна инспекция – Велико Търново, с което да 

се изиска извършването на проверка с оглед направените препоръки за извършване на 

проверка и установяване качеството на водата и нейната годност за питейни цели. 

 
 
По т. 5.10. от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-4094/12.05.2022 г., 

относно проблем с водопровод в гр. Свищов. 

Решение № 41 
Да се изпрати ново писмо до жалбоподателя, в което да се съобразят предоставените 

становища от ВиК „Йовковци“ ООД и Община Свищов. 

 
 

Заседанието беше открито в 14:00 часа и закрито в 15:50 часа, поради изчерпване на 

дневния ред. 


