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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 05.08.2022 г. 

 

1. Жалба с наш вх. № ОА04-5961/12.07.2022 г., от г-жа Рена Гарова, с административен 

адрес: ул. „Мир“ № 8 гр. Златарица, с приложена подписка от жителите на гр. 

Златарица, относно системно нарушаване на обществения ред, заплахи, неморално и 

непристойно поведение на лица от с. Градец, община Котел, пребиваващи на 

територията на гр. Златарица.  

 

РЕШЕНИЕ №49: 

Да се сформира работна среща с представители на ОД на МВР – Велико Търново, 

Община Златарица, ТП на ДГС - Елена и Дирекция „Инспекция по труда“ – Велико 

Търново в Община Златарица на 15.08.2022 г. от 11 часа. Представители на Областна 

администрация – Велико Търново ще бъдат: г-н Огнян Стоянов – Заместник-областен 

управител, г-жа Анелия Недева, главен експерт, Дирекция АКРРДС, г-н Иван Маринов, 

главен експерт, Дирекция АКРРДС. 

 

2. Писмо наш вх. № ОА04-6190/19.07.2022 г., от Обмудсмана на Република България, с 

което ни препраща сигнали на граждани от изнесени приемни в гр. Велико Търново и 

гр. Павликени, относно проблеми, свързани с водопроводните мрежи и 

водоподаването в следните населени места: с. Караисен, с. Долна Липница, с. Горна 

Липница, с. Батак, общ. Павликени. 

 

РЕШЕНИЕ №50: 

Да се сформира работна среща с представители на Община Павликени, „ВиК 

Йовковци“ ООД, Асоциация по ВиК – Велико Търново, „Напоителни системи“ ЕАД в 

Кметство с. Батак на 17.08.2022 г. от 10:30 часа. Представители на Областна администрация 

– Велико Търново ще бъдат: г-н Огнян Стоянов – Заместник-областен управител, инж. 

Людмила Бояджиева, Директор на Дирекция АКРРДС, инж. Снежана Кадиева, главен 

експерт, Дирекция АКРРДС.  

 

 

3. Придружително писмо наш вх. № ОА04-6191/19.07.2022 г., от Радослав Атанасов – 

Кмет на Кметство с. Българско Сливово, относно Заповед на Управителя на „ВиК 

Йовковци“ ООД за налагане на режим на водоподаването в селото. 

 

РЕШЕНИЕ №51: 

Да се изиска становище от Община Свищов и „ВиК Йовковци“ ООД по изложените в 

жалбата обстоятелства. 

 

 

4. Втора жалба наш вх. № ОА04-6454/26.07.2022 г., от Иво Бянов от с. Дъскот, община 

Павликени, относно проблем свързан с незаконна сеч на дървесина в местност „Кеси 

кору“ в с. Дъскот и с. Паскалевец и унищожена селскостопанска продукция. 

 

РЕШЕНИЕ №52: 

Жалбата да се изпрати по компетентност на Изпълнителна агенция по горите, ОД на 

МВР – Велико Търново и Окръжна прокуратура – Велико Търново. 
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5. Писмо наш вх. № ОА04-6448/26.07.2022 г., от Георги Вълев, относно предходните 

преписки. 

РЕШЕНИЕ №53: 

Да се отговори на жалбоподателя, че в писмото няма изложени нови факти и 

обстоятелства, поради което няма да бъде разглеждано.  

 

6. Жалба наш вх. № ОА04-6517/27.07.2022 г., от Борис Борисов от с. Горна Студена, общ. 

Свищов, относно проблем свързан със съдовете за сметосъбиране, уличното 

осветление в селото, асфалтиране на улица „Първа“, обрасли улици с растителност 

без видимост, лошо състояние на гробищният парк. 

 

РЕШЕНИЕ № 54: 

Да се изиска от Община Свищов становище по изложените в жалбата обстоятелства. 

 

7. Жалба наш вх. № ОА04-6706/01.08.2022 г., от Ваня и Илия Захариеви с. Дрента, 

относно нарушения на обществения ред в къща за гости „БОР“ и „Балкански рай“. 

В Жалбата са изложени твърдения за нарушаване на обществения ред и силен шум в 

селото. 

РЕШЕНИЕ № 55: 

 

Да се изиска становище от Община Елена, РПУ – Елена и РЗИ – Велико Търново по 

изложените в жалбата обстоятелства. 

 

8. Писмо наш вх. № ОА04-6190/19.07.2022 г., от Обмудсмана на Република България, 

относно предприетите мерки за оптимизиране на щатовете и стурктурите в системата 

на МВР /РУ – Стражица и РУ – Полски Тръмбеш/. 

 

РЕШЕНИЕ № 56: 

Да се изиска становище от ОД на МВР – Велико Търново по изложените в писмото 

обстоятелства.  

 

9. Получени становища от Кмета на Община Горна Оряховица и Директора на РЗИ – 

Велико Търново по жалба наш вх. № ОА04-2973/06/04.2022 г., от Радка Мишлинкова. 

 

РЕШЕНИЕ № 57: 

Да се изиска становище от Община Горна Оряховица относно предприетите от 

ведомството мерки – изпълнено ли е предписанието да се поставят обозначаващи табели 

на водоизточниците, предприети ли са действия по отправените от РЗИ препоръки. 

 

10. Получени становища Кмета на Община Велико Търново, Кмета на Община Горна 

Оряховица, Кмета на Лясковец, Директора на РДГ – Велико Търново и Директора на 

РИОСВ – Велико Търново по жалба наш вх. № ОА04-4178/13.05.2022 г., от Николай 

Борисов. 

 

РЕШЕНИЕ № 58: 

Да се отговори на жалбоподателя съобразно предоставените становища от 

институциите. 

 

11.  Получено становище от Кмета на Община Свищов по жалба наш вх. № ОА04-

4273/17.05.2022 г., от Данаил Данаилов. 
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РЕШЕНИЕ № 59: 

Да се отговори на жалбоподателя съобразно предоставената информация от Община 

Свищов.  

 

12. По молба за съдействие за опрощаване на несъбираеми държавни вземания от Анимари 

Димитрова и Златко Златков – създатели на Българско училище – пансион в с. Русаля е 

изпратено писмо до Президента на Република България на 16.06.2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 60: 

Да се изпрати напомнително писмо до Президента на Република България.  

 

13. По жалба наш вх. № ОА04-4552/27.05.2022 г., от Алекс Мениджмънт ЕООД е изготвен 

отговор до жалбоподателя и писмо до Управителя на ВиК Йовковци ООД. 

РЕШЕНИЕ № 61: 

Да се отговор до жалбоподателя съобразно предоставената информация от „ВиК 

Йовковци“ ООД.  

 

 

 

 

Заседанието беше открито в 09:30 часа и закрито в 10:45 часа поради изчерпване на 

дневния ред. 


