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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 07.10.2022 г. 

По т.1 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-8215/12.09.2022г. от г-жа Иванка Иванова Романецова 

от гр. Дебелец относно преминаване на крави, собственост на г-н Христо Иванов Христов през 

неин имот и нанасяне на щети. 

РЕШЕНИЕ №77: 

Да се изпрати писмо до жалбоподателката с обобщена информация от всички предходни 

преписки по нейни жалби относно същите факти и обстоятелства и да се насочи, че 

обезщетение може да потърси по съдебен ред. 

 

По т.2 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-8241/13.09.2022г. от г-н Иван Младенов Атанасчев от 

гр. Горна Оряховица относно незаконни преустройства в жилищен блок в гр.Горна Оряховица. 

РЕШЕНИЕ №78: 

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

обстоятелства. 

 

По т.3 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-8298/14.09.2022г. от г-н Иван Младенов Атанасчев от 

гр. Горна Оряховица относно изграден водопровод в кв.601-кв.608 в гр. Горна Оряховица. 

В Областна администрация Велико Търново е получено писмо с вх.№ ОА04-9101 от 

06.10.2022г. от Община Горна Оряховица до г-н Атанасчев с копие до Областен управител на 

област Велико Търново, в което информират за наличната документация за обект „Канализация и 

водопровод в кв.601-кв.608, гр. Горна Оряховица“. 

В Областна администрация Велико Търново е получено писмо с вх.№ ОА04-8749 от 

28.09.2022г. от Районно полицейско управление Горна Оряховица относно образувана при тях 

преписка с рег.№268000-9423/19.09.2022г. за извършване на проверка по получено от тях 

Постановление от Районна прокуратура Велико Търново ТО Горна Оряховица с рег.№06467 от 

16.09.2022г. с искане на информация. 

РЕШЕНИЕ №79: 

Да се отговори на жалбоподателя съобразно получената информация по преписката.  

 

По т.4 от дневния ред: 

Новопостъпил сигнал, препратен от отдел „Приемна“ на Министерски съвет с 

вх.№ОА048561/21.09.2022г. от г-н Петър Йозов, съдържащ твърдение за некачествено извършвани 

ремонтни дейности при полагане на улична настилка в с.Ореш, община Свищов. 

В Областна администрация Велико Търново е получено писмо с вх.№ОА04-9054 от 

04.10.2022г. от Община Свищов Отдел „Приемна“ на Министерски съвет“ с копие до г-н Петър 

Йозов и до Областен управител на област Велико Търново, в което ни дават становище по 

въпросите от сигнала. 

РЕШЕНИЕ №80: 

Да се уведоми отдел „Приемна“ на Министерски съвет на Република България за 

полученото становище от Община Свищов. 
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По т.5 от дневния ред: 

Новопостъпил сигнал с вх.№ОА04-8567/21.09.2022г. от г-жа Ваня Стоянова относно 

платформата „Гражданите ВТ“ на сайта на община Велико Търново. 

РЕШЕНИЕ №81: 

Да се изиска становище от община Велико Търново по изложените в жалбата 

обстоятелства. 

 

По т.6 от дневния ред: 

Новопостъпил сигнал с вх.№ОА04-8577/21.09.2022г. от г-н Петко Стефанов Петков, 

представляващ граждани от гр. Полски Тръмбеш с приложена подписка, относно липсата на 

изградена канализационна система на посочени улици в града. 

РЕШЕНИЕ №82: 

Да се изпратят писма до Община Полски Тръмбеш и до ВиК „Йовковци“ ООДВелико 

Търново по изложените в жалбата обстоятелства с искане на информация относно 

предстоящи инвестиционни намерения, кандидатстване по програми за финансиране и др. 

 

По т.7 от дневния ред: 

 

7.1.Получено писмо от Регионална дирекция по горите с вх.№ОА04-8137/09.09.2022г. с  

информация по отношение добив на дървесина в местност Кеси кору в землището на с. Дъскот, 

почистване на имоти в регулацията на с.Дъскот, на лицето Атанас Лясков по заявление на г-н Иво 

Бянов с вх.№ОА04-6454/26.07.2022г. 

РЕШЕНИЕ №83: 

Да се отговори на жалбоподателя съобразно получената информация от Регионална 

дирекция по горите. 

 

7.2. Получено е писмо с вх.№ОА04-8250/13.09.2022г. от  Община Горна Оряховица относно 

изпълнението на предписание на РЗИ – Велико Търново по отношение на замърсени чешми в с. 

Първомайци, общ. Горна Оряховица по жалба с вх. № ОА04-2973/06/04.2022 г. от г-жа Радка 

Мишелинкова. 

РЕШЕНИЕ №84: 

Да се отговори на жалбоподателя съобразно получената информация за изпълнение на 

предписанията на РЗИ. 

 

7.3. Получено писмо с вх.№ОА04-8280/14.09.2022г. от РУ МВР – гр. Елена по повод 

извършена проверка по жалба с вх.№ОА04-6706/01.08.2022г. от г-жа Ваня Захариева и г-н Илия 

Захариев относно нарушаване на обществения ред в с. Дрента. 

РЕШЕНИЕ №85: 

Да се отговори на жалбоподателя съобразно получената информация за извършената 

проверка. 

 

7.10.Изпратено е напомнително писмо с изх.№ОА04-8755/28.09.2022г. до ТД на НАП Велико 

Търново във връзка с жалба от граждани, живеещи в бл.“Химик“№7 в гр.Свищов с вх.№ОА04-

5119/14.06.2022г. 

Получено е писмо с вх.№ОА04-9015/03.10.2022г. от ТД на НАП – Велико Търново по наши 

изх. Писма с №№ ОА04-6327/21.07.2022г и ОА04-8755/20.09.2022г. във връзка с жалба от 

граждани, живеещи в бл.“Химик“№7 в гр.Свищов с вх.№ОА04-5119/14.06.2022г., с което ни 

информират, че е възложена данъчна проверка на лицето Ивайло Данаилов и ще бъдем уведомени 

допълнително след приключване на производството. 
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РЕШЕНИЕ №86: 

Да се отговори на жалбоподателите съобразно получените отговори от Община 

Свищов, РЗИ – Велико Търново, РИОСВ – Велико Търново и ТД на НАП – Велико Търново. 

 

 

По т.8 от дневния ред: 

 

8.1. Да се актуализират Вътрешните правила като се предвиди ред на предвижване на 

постъпилите отговори по наши изходящи писма към отговорния служител, съгласно решението на 

Комисията и към секретаря за сведение. 

РЕШЕНИЕ №87: 

Да се актуализират Вътрешните правила като се предвиди ред на предвижване на 

постъпилите отговори по наши изходящи писма към отговорния служител, съгласно 

решението на Комисията и към секретаря за сведение. 

 

8.2.Да се актуализира Заповедта за състава на Комисията и да се постави на интернет сайта 

на Областна администрация. 

РЕШЕНИЕ №88: 

Да се актуализира Заповедта за състава на Комисията и да се постави на интернет 

сайта на Областна администрация.  

 
8.3. Да се актуализират Вътрешните правила като се обсъдят критерии за допустимост при 

разглеждане на новопостъпилите жалби от Комисията. Въпросът да се дискутира на следващото 

заседание на Комисията и да се вземе решение като всички членове на Комисията следва да 

представят становище.  

РЕШЕНИЕ №89: 

Да се актуализират Вътрешните правила като се обсъдят критерии за допустимост 

при разглеждане на новопостъпилите жалби от Комисията. Въпросът да се дискутира на 

следващото заседание на Комисията и да се вземе решение като всички членове на 

Комисията следва да представят становище.  

 

 

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

дневния ред. 


