
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА                             ОБЛАСТ  
ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 2022

 

РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 09.11.2022 г. 

По т.1 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№А04-9310/11.10.2022г. от г-н Симеон Златев Николов от 

с.Патреш, общ. Павликени. 

РЕШЕНИЕ №90: 

Да се остави жалбата без разглеждане от Комисията и на същата да се отговори от 

експерт, определен от съответен директор на Дирекция. 

 

По т.2 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-9478/14.10.2022г. от г-н Иван Младенов Атанасчев от 

гр. Горна Оряховица до кмета на Община Горна Оряховица и до Областен управител на област 

Велико Търново относно некачествено изпълнение на новоасфалтирани улици от общинската 

пътна мрежа на гр. Горна Оряховица през 2022г.  

 

РЕШЕНИЕ №91: 

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

обстоятелства. 

 

По т.3 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-9748/20.10.2022г. от г-жа Гина Тодорова Христова от 

гр. Горна Оряховица относно твърдени от нея нарушения на разпоредби на Закона за устройство 

на територията, Закона за управление на етажното собственост.  

 По време на изготвяне на протокола в Областна администрация Велико Търново постъпи 

добавка към жалбата с вх.№ОА04-10816/11.11.2022г. с допълнителна информация от 

жалбоподатеката. 

РЕШЕНИЕ №92: 

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

обстоятелства. 

 

По т.4 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-9907/24.10.2022г. от г-н Борис Димитров Тихов от гр. 

Горна Оряховица до кмета на Община Горна Оряховица с копие до Областен управител на 

област Велико Търново относно твърдени от него неизпълнени решения на Община Горна 

Оряховица относно незаконни постройки на г-н Иван Николов от с. Първомайци.  

 

РЕШЕНИЕ №93: 

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

обстоятелства. 

 

По т.5 от дневния ред: 

Новопостъпила жалба с вх.№ОА04-10527/07.11.2022г. от адв. Мария Стоянова – ВТАК с 

адрес на адвокатската кантора гр.Горна Оряховица, ул.“Отец Паисий“№11 относно издадено 

разрешение за отсичане на дърво от рода липа, растящо на ул.“Сидер войвода“№49 в гр.Горна 

Оряховица и процедурата по отстраняване на дървета от уличното озеленяване в гр.Горна 

Оряховица. 
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РЕШЕНИЕ №94: 

Да се отговори на жалбоподателката, че по първият въпрос Областен управител на 

област Велико Търново няма компетентност да отменя административни актове на 

общината, издадени по Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на 

зелената система в община Горна Оряховица. 

 Да се изготви писмо до Община Горна Оряховица относно исканото съдействие за 

актуализиране на Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената 

система в община Горна Оряховица. 

 

По т.7 от дневния ред: 

 

7.4. Получено е писмо с вх.№ОА04-9411/13.10.2022г. от Великотърновска света 

митрополия в отговор на писмо с наш изх.№ОА04-8929/30.09.2022г., в което Великотърновският 

митрополит Григорий излага становище по препратената жалба от г-жа Живка Георгиева 

относно проблеми в Мердански манастир, община Лясковец. Прилага писмо с 

изх.№161/07.0.2022г. с отговор до началника на РУП Горна Оряховица по тяхно писмо с 

изх.№268.000-8623/31.08.2022г. с искане на информация за извършена проверка и предприети 

мерки по жалба на Зоя Здравкова Джандева – схимонахиня Серафима в манастир „Свети 

четиридесет мъченици“ с. Мерданя като са приложени жалби от нея и от Добринка Христова 

Димитрова – бивша монахиня в манастира. 

Получено е писмо с вх.№ОА04-10480/04.11.2022г. от ОДМВР-Велико Търново, в което ни 

информират, че е извършена проверка с вх.№366000-21670/2022г. и материалите са препратени по 

компетентност на Окръжна прокуратура Велико Търново на 26.10.2022г. 

 

РЕШЕНИЕ №95: 

Да се отговори на жалбоподателката съобразно получените становища от 

институциите. 

 

7.7. Получено е напомнително писмо с вх.№ОА04-10391/03.10.2022г. от отдел „Приемна“ 

на Министерски съвет във връзка със сигнал с вх.№ОА04-7782/29.08.2022г от г-н Венцислав 

Спирдонов – 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 №96: 

Да се изпрати напомнително писмо до Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Да се отговори на отдел „Приемна“ на Министерски съвет с предоставяне на 

информация за извършеното по преписката. 

 

7.8.Получено е писмо с вх.№ОА04-10459/04.11.2022г. от г-н Иво Бянов, в което благодари 

за отговора от Областен управител на област Велико Търново с изх.№ОА04-9938/25.10.2022г. и 

изказва недоволство от отговорите на РДГ – Велико Търново и ОДМВР-Велико Търново. Изпраща 

копие от писмо до кметския наместник на с.Дъскот с копия до РДГ – Велико Търново, Окръжна 

прокуратура Велико Търново, ОДМВР – Велико Търново, кмета на Община Павликени.  

РЕШЕНИЕ №97: 

Да се изпрати напомнително писмо до ОДМВР – Велико Търново. 

Да се изпрати писмо до община Павликени във връзка с унищожената земеделска 

продукция. 
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7.9.Изпратено е напомнително писмо с изх.№ОА04-8209/12.09.2022г. до кмета на Община 

Елена с искане на становище по изложените обстоятелства с жалба с вх.№ОА04-

5144/15.06.2022г.от г-н Светломир Василев относно твърдяни множество нарушения в стопански 

обект – автосервиз за гуми. До настоящия момент не е получен отговор. 

 

РЕШЕНИЕ №98: 

Да се изпрати второ напомнително писмо до кмета на Община Елена. 

 

7.10.По сигнал с молба за съдействие с вх.№ОА04-4404/23.05.2022г. 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. Изпратено е и напомнително писмо с изх.№ОА04-7279/16.08.2022г. До 

настоящия момент не е получен отговор. 

 

РЕШЕНИЕ №99: 

Да се отговори на подателите на молбата с информация за извършеното от Областен 

управител по сигнала.  

 

 

По т.8 от дневния ред: 

 

8. 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. Да се актуализират Вътрешните правила като се обсъдят 

критерии за допустимост при разглеждане на новопостъпилите жалби от Комисията. Въпросът да 

се дискутира и да се вземе решение като всички членове на Комисията следва да представят 

становище. 

РЕШЕНИЕ №100: 

Да се актуализират Вътрешни правила за работа на Комисията по чл.7а от 

Устройствения правилник на Областните администрации, утвърдени със Заповед № РД-01-

05-76/01.12.2021 г., а именно: 

1. В чл.3 в точка 1 се добавя следният текст: „При констатиране на предложение или 

сигнал резолирани до Комисията, който не попадат в предметния й обхват, 

своевременно информира Областен управител“. 

2. В чл.4 в точка 2 се добавя следният текст: „Резолира постъпилите отговори по 

изпратени писма от определените за отговорни служители по съответната преписка до 

експерта за изпълнение и до секретаря на Комисията за сведение.“ 

3. В чл.4 в точка 7 се добавя следният текст: „Срокът за изпълнение е 5 работни дни 

след получаване на копие от протокола.“ 

4. От чл.5 отпада точка 5. 

5. В чл.6 се добавя точка 6 със следния текст: „Докладват на заседание  разпределени 

им преписки по друг ред, ако преценят, че попадат в обхвата на разглежданите 

предложения и сигнали от Комисията по 7а от УПОА.“ 

6. В чл.10 се добавя следният текст като ал.2: “Срокът за изготвяне на протокола е 3 

работни дни след провеждане на заседание“. 

7. В чл.10 се добавя следният текст като ал.3: „След подписване на протокола същият се 

регистрира в АИС МИКСИ от секретаря, прикачва се към преписките, където има взети 

решения и те се насочват към Председателя за възлагане на задача на определените 

отговорни служители.“ 
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Да се изготви проект на Заповед и да се представят актуализираните Вътрешни 

правила на Областен управител за утвърждаване.  

Утвърдените Вътрешни правила да се поставят на интернет страница на Областна 

администрация Велико Търново. 

 

 

Заседанието беше открито в 14:00 часа и закрито в 13:30 часа поради изчерпване на 

дневния ред. 


