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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 20.10.2021 г. 

В Областна администрация - Велико Търново има 1 новопостъпила преписка, свързана с 

дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, 

които осъществяват административното обслужване, както и с дейността на органи и организации, 

предоставящи обществени услуги на територията на Област Велико Търново, подлежаща на 

разглеждане от настоящата Комисия. 

 

ПО ПРЕДХОДНИ ПРЕПИСКИ: 

1.1.С вх. № ОА04-7757/15.09.2021 г. е постъпило писмо от г-жа Иванка Димитрова и група 

жители на гр. Долна Оряховица относно активизирано свлачище, намиращо се в близост 

до техни имоти. Областен управител е запознат с проблема през 2019 г. от жалбоподателите. 

Сезирани са още и МРРБ, кметовете на Горна Оряховица и Долна Оряховица. По проблема е 

изискано становище от Община Горна Оряховица, като получената в Областна администрация 

информация е обобщена и изпратена на гражданите. Същите са информирани, че е възложено 

на „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен да извърши подробен оглед съвместно с експерти от 

Община Горна Оряховица, като впоследствие предостави информация на МРРБ и 

заинтересованите лица становище за геодинамичното развитие на засегнатата територия, 

препоръки за последващи действия и технически решения. Жалбоподателите заявяват, че към 

настоящия момент нямат информация за развитие по случая. Посочват, че свлачищните 

процеси са активни и засилени от проливните дъждове в региона. Нямат сигурен достъп до 

домовете си и им се отказват комунални услуги. Опасяват се, че няма възможност за достъп до 

домовете им на линейка или пожарна. Молят за взимане на неотложни мерки по проблема. 

Считат, че липсата на такива  би довела до сериозни материални щети за тях. Прилагат 

подписка, снимков материал и кореспонденция с институции.  С писмо с изх. № ОА04-

7953/21.09.2021 г. е изискано становище по проблема от Община Горна Оряховица. С писмо с 

вх. № ОА04-8789/18.10.2021 г. в Областна администрация е постъпил отговор от Кмета на 

Община Горна Оряховица, в който е посочено, че на 12.10.2021 г. е извършен оглед от 

експерти на „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен и се очаква тяхното становище за 

геодинамичното състояние на засегнатата територия и препоръки за последващи действия и 

технически решения, което ще бъде предоставено на Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството и на заинтересованите лица.  

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.1. : Да се изпрати писмо до „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен и 

Община Горна Оряховица, с което да се изиска предоставянето на становище, 

изразяващо констатациите от направената на 12.10.2021 г. проверка и да се запита какви 

конкретни мерки и действия ще бъдат предприети за отстраняване на проблема. 

ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

2.1. С вх. № ОА04-8479/06.10.2021 г. е постъпило писмо от Министерство на 

здравеопазването, с което се препраща по компетентност жалба от Пламена Минчева от 

с. Добри Дял, общ. Лясковец, относно неправомерно изхвърляне на отпадни води и 

нерегламентирано отглеждане на животни от собственик на съседен имот. В писмото е 
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посочено, че г-жа Минчева притежава имот в с. Добри Дял, който граничи с имот, собственост 

на Славко и Марийка Минчеви. Твърди се, че те отглеждат животни в близост до границата на 

имотите, като системно изхвърлят отпадни води, в двора на жалбоподателката. Посочено е, че 

проблемът съществува още от 2009 г., като през годините отпадните води са били отвеждани 

през прокопан канал между улицата и оградата на имота на Пламена Минчева, но след като тя 

го е заровила, т.к. е направила справка и е установила, че е незаконен, то сем.Минчеви са 

започнали отново да изхвърлят биологичните отпадъци в двора на жалбоподателката. 

Подавани са няколко сигнала на телефон 112, като служители на МВР не са успели да 

установят контакт със съседите на г-жа Минчева. Писала е жалби до РЗИ Велико Търново и до 

Община Лясковец, като в отговор на жалбите ѝ е направена проверка на 29.04.2021 г., на която 

представители на ОДБХ Велико Търново и Община Лясковец не са установили неправомерно 

отглеждане на животни и замърсяване на околната среда. Според твърденията ѝ, след като е 

приключила проверката, по време на която животните са били скрити, нейните съседи са 

започнали да изхвърлят големи количества биологични отпадъци в двора ѝ, което е довело до 

заблатяване на почвата, остра и непоносима миризма и опасност от поява на чревни инфекции. 

Моли за бърза намеса на държавните органи и очаква резултати от направена в бъдеще 

санитарно-хигиенна проверка. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 2.1. : Да се изиска становище от Община Лясковец, РЗИ – Велико 

Търново, ОДБХ – Велико Търново по изложените в жалбата обстоятелства. 

 

 

Заседанието беше закрито в 10:35 часа поради изчерпване на дневния ред. 


