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Изх. №120 
Дата:30.06.2016 г. 

 

ДО 

СОНЯ БОЖИКОВА 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРИЕМНА” 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

 

КОПИЕ ДО 

СИМЕОН НИКОЛАЕВ 

С. ПАТРЕШ 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА, 

Във връзка с Ваше писмо с Изх.№978/09 от 20.06.2016 г. за постъпил сигнал от 

Симеон Златев Николаев, придружен с подписка на жители на с. Патреш, Ви 

уведомяваме за следните направени действия, предприети от страна на Кметство 

с.Патреш, съобразно чл. 46, т. 3 и т. 5 от ЗМСМА. В приложението на настоящото писмо 

прилагаме заверени копия на документи, които подкрепят действията ни като 

законосъобразни. 

Прочистването на бреговете и коритото от обрасла растителност на двете рекички, 

които минават през с. Патреш, общ. Павликени и са началото на река Елúя беше 

наложително поради следните установени причини: 

1. Последното такова мероприятие е проведено през 2006 г. (и то частично). През 

това време избуялата растителност е превзела коритото на реката; 

2. Установява се намаляване и даже липса на животни, които в миналото също са 

допринасяли за почистването на реката от растителност; 

3. Установено е изчезването на рибата в реката, особено на вида кротушка. 

Известно ни е, че са правени опити за зарибяване от други жители на селото, но 

ефект няма, поради затлаченото дъно; 
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4. Установи се наличието на болни, кухи и изсъхващи дървета, които сами се 

повалят при бури (приложено е заверено копие от докладна до Кмета на 

Община Павликени); 

5. Водата в коритото на реката не се движи свободно и на места се констатират 

заблатени участъци. 

През време на предния ми мандат като Кмет на с. Патреш жители на селото ми 

сигнализираха за гореописаните причини и въпроса им беше отнесен до Община 

Павликени. Тогава нямаше възможност да се предприемат действия, но проблема не беше 

забравен.  

На 08.04.2016 г. Община Павликени сключи договор с ЕТ „Тедита – Теодора 

Василева” със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, с който фирмата се 

задължава да извърши услугата „премахване на дървесна растителност, препятстваща 

естественото движение на водата; окастряне на клони и издънки, прорасли в коритото на 

дерето” изцяло за своя сметка. Част от дървеният материал беше предаден на Читалище 

„Просвета 1898” с. Патреш и пенсионерски клуб с. Патреш (по три куб.метра за всеки 

обект), а остатъка е оставен в полза на горепосочената фирма. Съставен е приемо-

предавателен протокол, чието заверено копие прилагаме. Работата по почистването беше 

наблюдавана от Кристина Георгиева – мл.експерт еколог при Община Павликени, за което 

е изготвен констативен протокол. Беше работено на общински терени и дървесина от 

частни имоти не е премахвана. 

Кметство с. Патреш не смята да приключи с това действие проблема по прочистване 

на река Елúя. Планираме да продължи поддръжката, кандидатстване по програми и 

контрол на рибата в реката. Надяваме се да достигнем поне малко от времето, когато 

реката е текла свободно, имало е риба и жителите на с. Патреш помнят това. 

Проблема за ползването на пасището е болен за овцевъдите, които ползват мери и 

пасища на общо ползване на територията на с. Патреш. „ЗООМИЛК” ЕООД, представлявана 

от Георги Кръстев Тончев наема общински пасища на територията на с. Патреш за 

животните си. Тази година чрез Заповед № РД 14-82 от 12.02.2016 г. на Йорданка 

Стефанова – директор на ОД „Земеделие” гр. Велико Търново, „ЗООМИЛК” ЕООД наема 

общо 681,954 дка пасища и ливади на частни лица в с. Патреш. За първи път 

собствениците получават рентни плащания за ливадите си. 
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Кметство с. Патреш подкрепя „ЗООМИЛК” ЕООД, представлявана от Георги К.Тончев 

поради следните факти: 

- „ЗООМИЛК” ЕООД е коректна фирма относно рентните плащания към Община 

Павликени и към собствениците на мери и ливади на територията на с. Патреш; 

- Фирмата коси и поддържа в добро състояние наетите площи, като по този начин те 

не обрастват с драки; 

- Фирмата е провела необходимите мерки за здравето на животните си, които гледа 

и са на паша. 

Въпреки големият брой пасища, наети от фирмата има поне още толкова свободни и 

оставени за общо ползване (както общински, така и на собственици). Точен брой може да 

каже Община Павликени и ОС „Земеделие” гр.Павликени. 

В приложение 1 е отразено как се променя броя на животните, отглеждани за лично 

ползване от стопаните в с. Патреш през годините. Това приложение е доказателство, че 

мерите и ливадите стигат за всички животновъди, които отглеждат животни в настоящия 

момент. Данните са взети от статистически преброявания на животните и от ежегодно 

представяне на такава информация от Кметство с. Патреш на Община Павликени. 

Надявам се, че отговора ми към г-н Николаев е вече изчерпателен и задоволителен. 

Той ще бъде оповестен публично и публикуван на сайта на с. Патреш: www.patresh.com, 

за да даде информация и на други жители от с. Патреш, които имат въпроси към мен. 

Приложение:  

1. Заверено копие от докладна записка към Кмета на Община Павликени с 

изх.№58 от 25.03.2016 г.; 

2. Заверено копие на приемо-предавателен протокол за доставяне на дървен 

материал; 

3. Приложение 1 – Брой животни, отглеждани от стопаните в с. Патреш и ползващи 

пасища и ливади на общо ползване по години. 

 

С уважение, 

 

ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ /п/ 

Кмет на с. Патреш 

http://www.patresh.com/

