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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2022 г. 

 

По т.1 от дневния ред: 

Получено е писмо с вх. № ОА04-5024/13.06.2022г. от г-н Джонатан Луис, във връзка с 

препратена по компетентност негова жалба от Омбудсмана на Република България с наш вх.№ 

ОА04-7287/26.08.2021г., в която се изразява намерение за завеждане на съдебни искове. 

РЕШЕНИЕ №44: 

Да се изпрати писмо до г-н Джонатан Луис с отговор, че жалбата му вече е разгледана 

от Комисията, извършена е проверка, за резултатите от която е надлежно информиран и че 

последващи сигнали, жалби и писма относно същите обстоятелства ще останат без 

разглеждане, съгласно разпоредбите на чл. 124, ал.1 от АПК.  

 

 

 

По т.2 от дневния ред: 

Новопостъпила Жалба с вх. № ОА04-5318/21.06.2022г. от г-жа Никулина Петкова Петкова 

относно искане за съдействие и извършване на проверка относно нейна предходна жалба с вх.№ 

ОА04-4762/17.07.2020г. във връзка със състоянието на пътя Мишеморков хан – с. Горановци и 

образувано свлачище в с.Терзиевци. 

РЕШЕНИЕ №45: 

Да се изпрати писмо до Община Велико Търново с искане на информация относно 

извършеното по предходната жалба на г-жа Петкова. 

 

 

 

По т.3 от дневния ред: 

Новопостъпила  Жалба с вх.№ ОА04-5119/14.06.2022г. от граждани, живущи в гр. Свищов, 

ул. „Акад. Александър Божинов“№8, бл. „Химик“ №7, в която молят за съдействие относно 

подадени сигнали от тях срещу съседа им Ивайло Данаилов до община Свищов, кмета на 

общината, председателя на Общинския съвет и до РПУ във връзка с превърнат от него гараж в 

сервиз за коли, който им създава неудобства заради шум и отпадъци. 

РЕШЕНИЕ №46: 

Да се изпрати писмо до ТД на НАП Велико Търново с копие от жалбата за 

извършване на проверка относно търговската дейност на сервиза.  

Да се изпрати писмо до Община Свищов с искане на информация за предприетите от 

тях действия по жалбата на гражданите. 

Да се изпрати писмо до Регионална здравна инспекция – Велико Търново по 

отношение на твърденията за шум от дейността на сервиза. 

Да се изпрати писмо до Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико 

Търново по отношение на твърденията за замърсяване на околоблоковото пространство. 

 

 

По т.4 от дневния ред: 

Новопостъпила  Жалба с вх.№ ОА045144/15.06.2022г. от г-н Светломир Григоров Василев, 

гр. Елена, ул.“Иван Момчилов“№95, в която той настоява Областен управител да упражни 

контролни функции и да задължи кмета на Община Елена да извърши проверка, на която желае да 

присъства лично и след това да бъде информиран за констатираните факти и обстоятелства във 
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връзка с подадена от него жалба до ИА“Автомобилна администрация“, препратена по 

компетентност до Община Елена за извършване на проверка относно дейността на сервиз за смяна 

на гуми, стопанисван от Тодор Стефанов. 

РЕШЕНИЕ №47: 

Да се изпрати писмо до ТД на НАП Велико Търново с копие от жалбата за 

извършване на проверка относно търговската дейност на сервиза.  

Да се изпрати писмо до Община Елена с искане на информация за предприетите от 

тях действия по жалбата. 

Да се изпрати писмо до Регионална здравна инспекция – Велико Търново по 

отношение на твърденията за шум от дейността на сервиза. 

Да се изпрати писмо до Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико 

Търново по отношение на твърденията за замърсяване на въздуха. 
 

 

По т.5 от дневния ред: 

Във връзка с жалба с вх.№ОА04-4552/27.05.2022г. от „Алекс Мениджмънт“ ЕООД относно 

твърдяни незаконосъобразни действия при проектиране на кафе-аператив „Асти“ и кафе-аператив 

„Папагала“ сформираната със Заповед № РД-06-03-9/13.06.2022г. междуведомствена комисия е 

извършила проверка на място на 16.06.2022г. в гр.Велико Търново, ул.“Асти“ №10. Резултатите от 

проверката са посочени в Протокол, който е предоставен за утвърждаване от Областен 

управителна област Велико Търново. Получено е писмо от Община Велико Търново с вх.№ 

ОА045469/28.06.2022г. , с което приложено изпращат документи, съхраняващи се в техническия 

архив на Дирекция „Строителство и устройство на територията“ при Община Велико Търново и 

този на отдел „Управление на собствеността“ при Дирекция „Правно обслужване и управление на 

собствеността“, касаещи издадените разрешения, които са в компетенциите на общинската 

администрация. 

РЕШЕНИЕ №48: 

Да се изпрати писмо с отговор до жалбоподателя за резултатите от извършената 

проверка от сформираната междуведомствена комисия, обективирани в Протокол, утвърден 

от Областен управител на област Велико Търново. 

Да се изпрати писмо до ВиК“Йовковци“ гр. Велико Търново, съобразно препоръките 

на междуведомствената комисия, извършила проверката, с което да се изиска експертно 

становище относно канализационната система на блока, находящ се на ул. „Асти“№10 и 

възможните действия за отстраняване на проблемите със запушването й. 

 

 

 

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

дневния ред. 


