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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 08.09.2022 г. 

 

По т.1 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх. №ОА04-7598/24.08.2022 г. от г-н Иван Атанасчев, относно 

незаконен паркинг в гр. Горна Оряховица.  

РЕШЕНИЕ №65: 

Да се изиска становище от община Горна Оряховица, РИОСВ – Велико Търново и 

ОДМВР, сектор „Пътна полиция“ – Велико Търново по изложените в жалбата 

обстоятелства.  
 

По т.2 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-7599/24.08.2022 г. от г-н Иван Атанасчев, относно 

множество нерегламентирани сметища на територията на община Горна Оряховица.  

РЕШЕНИЕ №66: 

Да се изиска становище от община Горна Оряховица и РИОСВ – Велико Търново по 

изложените в жалбата обстоятелства.  

 

По т.3 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-7736/26.08.2022г. от г-н Иван Атанасчев относно 

проблеми с преминаване по общински път в гр. Горна Оряховица.  

РЕШЕНИЕ №67: 

Да се изиска становище от община Горна Оряховица и ОДМВР, сектор „Пътна 

полиция“ – Велико Търново по изложените в жалбата обстоятелства.  

 

По т.4 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-7831/30.08.2022г. от г-н Иван Атанасчев относно 

състояние на улична мрежа след ВиК в гр. Горна Оряховица.  

РЕШЕНИЕ №68: 

Да се изиска становище от община Горна Оряховица по изложените в жалбата 

обстоятелства. 

 

По т.5 от дневния ред: 

Новопостъпил сигнал с вх.№ ОА04-7769/29.08.2022г. от Живка Йорданова Денчева относно 

манастир „Св. Четиридесет мъченици“ в с. Мерданя, община Лясковец.  

РЕШЕНИЕ №69:   

 Да се изиска становище от ОДМВР-Велико Търново и митрополита на 

Великотърновската епархия по изложените в жалбата обстоятелства. 

По т.6 от дневния ред: 

Новопостъпил сигнал, препратен от отдел „Приемна“ на Министерски съвет с вх.№ ОА04-

7782/29.08.2022г от г-н Венцислав Спиридонов– председател на Общински съвет – Велико 

Търново, придружен от подписка на граждани относно извършване на неотложни дейности за 

ремонт на уличната настилка и подмяна на водопроводната  и канализационната мрежа на ул. 

Панайот Типографов" в гр. Велико Търново.  

РЕШЕНИЕ № 70: 

Да се изиска становище от МРРБ одобрен ли е проекта за отпускане на целеви средства за 

възстановяване и доизграждане на транспортната инфраструктура и по останалите улици от 
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Стара градска част /на 2-ри етап/, невключени в проекта „Привлекателна и съхранена 

автентична градска среда на град Велико Търново“. 

При положителен отговор да се изпрати писмо до Министерство на финансите отпуснато 

ли е финансиране на проекта и ако е отказано, какви са причините. 

 

По т.7 от дневния ред: 

Новопостъпил сигнал, препратен от отдел „Приемна“ на Министерски съвет с вх.№ ОА04-

7782/29.08.2022г от г-н Димитър Димитров – заместник-председател на Гражданско сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза „Ти решаваш“ и становища от 6 НПО, земеделски 

производители, представители на бизнеса и др., относно инвестиционно намерение на 

„Петрургия“ ЕООД, който съдържа твърдението, че осъществяването му би довело до екологична 

катастрофа, безводие и вероятност за се засегнат обекти на културно-историческото наследство в 

района на гр. Павликени. 

 Комисията извърши служебна проверка относно предходна преписка с жалбоподател 

Гражданско сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Ти решаваш“ относно 

инвестиционно намерение на „Петрургия“ ЕООД. Проверката установи следното: 

 Предходният Областен управител на област Велико Търново Людмила Илиева е поискала в 

молба до Административен съд – Велико Търново с дата 04.08.2022г. решението на РИОСВ -

Велико Търново за липсата на необходимост от извършване на екологична оценка във връзка със 

завода за каменна вата край село Върбовка да бъде обявено за нищожно. Молбата й касае решение 

на предишното ръководство на еко инспекцията от април миналата година с № ВТ-04-ЕО/2021. 

През месец май 2022г. тогавашният Областният управител на област Велико Търново 

Людмила Илиева е оспорила пред Административен съд – Велико Търново и Решение на №509 от 

31.03.2022г. на Общински съвет Павликени за инвестиционното намерение на „Петрургия“ ООД 

за добив на неметални полезни изкопаеми. 

РЕШЕНИЕ № 71: 

Да се изпратят писма до отдел „Приемна“ на Министерски съвет и до гражданите чрез 

г-н Димитър Димитров с информация за предприетите вече действия от страна на Областен 

управител на област Велико Търново. 

 

По т.8 от дневния ред: 

Новопостъпил сигнал с вх.№ОА04-8011/05.09.2022г. от г-жа Мартина Христова относно 

ремонт на Беляковско шосе в гр. Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 72: 

Да се изиска становище от община Велико Търново и от ОДМВР – Велико Търново по 

изложените в жалбата обстоятелства. 

 

По т.9 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-8028/07.09.2022г. от г-н Веселин Йорданов Парапанов 

от гр. Горна Оряховица относно неизпълнение на съдебно решение от страна на Община Горна 

Оряховица по отношение на ремонт в обитавано от него общинско жилище. 

РЕШЕНИЕ № 73: 

Да се изиска становище от община Горна Оряховица какви мерки са предприети по 

изпълнение на Решение №471/08.11.202г. на ГОРС. 

 

По т.10 от дневния ред: 

10.6. По Жалба наш вх. №ОА04-5961/12.07.2022г., 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 е сформирана работна 

група със Заповед № ОА04-7006/09.08.2022г. На 15.08.2022г. от 11:00ч. работната група е провела 
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заседание в сградата на Община Златарица за изясняване на фактическата обстановка по случая. 

Набелязани са следните мерки, които да бъдат предприети, обективирани в Протокол, одобрен от 

Областен управител на област Велико Търново с рег.№ОА04-8099/08.09.2022г. 

РЕШЕНИЕ № 74: 

Да се изпрати протокола до участниците в работната група и да се уведоми 

жалбоподателя.  

 

10.8. По Жалба от граждани, живеещи в бл.“Химик“№7 в гр.Свищов с вх.№ОА04-

5119/14.06.2022г.  се изчаква се отговор от ТД на НАП Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 75: 

Да се изпрати напомнително писмо до ТД на НАП Велико Търново.  

 

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

Елена, ул.“Иван Момчилов“№95 относно дейността на сервиз за смяна на гуми, стопанисван от 

Тодор Стефанов, се изчаква се отговор от ТД на НАП Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ № 76: 

Да се изпрати напомнително писмо до ТД на НАП Велико Търново.  

 

 

Заседанието беше открито в 14:00 часа и закрито в 15:30 часа поради изчерпване на 

дневния ред. 


