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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 22.10.2021 г. 

В Областна администрация - Велико Търново има 2 новопостъпили преписки, свързани 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, подлежащи на 

разглеждане от настоящата Комисия. 

 

ПО НОВОПОСТЪПИЛИ ПРЕПИСКИ: 

1.1. С вх. № ОА04-8908/20.10.2021 г. в Областна администрация – Велико Търново е 

постъпило писмо от Министерство на здравеопазването, с което се препраща по 

компетентност жалба от г-н Йордан Йорданов, живущ в гр. Велико Търново, относно 

замърсяване на околната среда с отпадъци вследствие на извършването на дейността по 

сметосъбиране и сметоизвозване във Велико Търново, което създава здравен риск за 

населението в условията на пандемия. В писмото е посочено искане към Областния 

управител да организира провеждане на съвместна проверка от компетентните институции, с 

цел предприемане на съвместни действия за окончателно решаване на проблема с дейността по 

сметосъбиране и сметоизвозване във Велико Търново.  

Жалбоподателят сезира Министър-председателя на 07.10.2021 г., като в жалбата си излага 

аргументи, че почти всички контейнери за смет на територията на града са изключително 

мръсни, не се поддържат и нямат капаци. При сметоизвозването се оставят отпадъци по 

пътното платно и се изливат отпадни води. Въвеждат се твърдения, че използваната от 

сметосъбиращата фирма техника е технически неизправна, а лощото състояние на 

контейнерите и липсата на поддръжка по тях води до по-голям риск от разпространение на 

зарази.  

Г-н Йорданов е сезирал кмета на Община Велико Търново, РЗИ – Велико Търново, РИОСВ 

– Велико Търново и ОД МВР – Велико Търново с писма на 03.08.2021 г., в които е описал 

същите проблеми, свързани със сметосъбирането, и е отправил искания за по-строг контрол и 

предприемане на бързи мерки от тяхна страна. В отговор, РЗИ и РИОСВ препращат сигнала му 

по компетентност на Община Велико Търново, за да се извърши проверка. На 13.08.2021 г. г-н 

Йорданов е получил писмо от ОД МВР – Велико Търново, където е посочено, че екипите на 

пътна полиция осъществяват контрол над техническата изправност на автомобилите, 

осъществяващи сметосъбирането. След като не остава удовлетворен от действията и 

отговорите на съответните ведомства, то жалбоподателят сезира МВР, Министерство на 

здравеопазването и МОСВ на 19.08.2021 г. с искане да се извърши качествена проверка на 

техническото състояние на сметосъбиращите автомобили, както и замърсяването на околната 

среда. С писмо до жалбоподателя, Главния държавен здравен инспектор препраща жалбата му 

до РЗИ и Община Велико Търново за процедиране по компетентност. На 30.08.2021 г. 

получава писмо от РИОСВ, от което става ясно, че служители на Община Велико Търново са 

извършили проверка и са установили, че сигналът е основателен. Съгласно текста, 

замърсяването се дължало на технически проблем в един от сметосъбиращите автомобили, 

който временно бил спрян от движение, до неговото поправяне. Става ясно и че с писмо на 

кмета на община Велико Търново е вменено задължение на сметосъбиращата фирма да 

почиства площадките около контейнерите за отпадъци. 

Жалбоподателят отново сезира МОСВ и РИОСВ на 30.08.2021 г., като в писмото си 

изразява опасения, че становището на общината не отговаря на действителната обстановка и 

прилага снимки на замърсяване, оставено след преминаването на сметосъбиращ автомобил. 
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Жалбоподателят получава отговор от РИОСВ – Велико Търново от 03.09.2021 г., от който се 

вижда, че е направена проверка от представители на РИОСВ и на Община Велико Търново, на 

конкретните участъци, които са описани в жалбата му, като е констатирано, че площадките са 

почистени. Жалбоподателят е уведомен, че част от контейнерите в града са компроментирани 

и същите ще бъдат подменени, съгласно нов договор, предвиждащ това да се случи през 2022 

г. 

Впоследствие г-н Йорданов е уведомен от РЗИ – Велико Търново, че на 15.09.2021 г. е 

извършена съвместна проверка от инспекцията, съвместно с представители на Община Велико 

Търново, по време на която е установено, че сметосъбирането се извършва, съгласно 

утвърдения график, и не са установени препълнени или замърсени съдове за битови отпадъци.  

Жалбоподателят изразява становище, че видно от цялата кореспонденция, то държавните 

органи, разполагащи с правомощия за осъществяване на контрол, бездействат и препращат 

сигналите му към Община Велико Търново за „самопроверка“. Обръща се към Министър-

председателя на РБ, тъй като е разочарован от бездействието на сезираните от него държавни 

органи. Изразява опасения, че проблемът се задълбочава и в условията на пандемия, е фактор 

за разпространение на зарази. Моли за предприемане на адекватни и ефективни мерки за 

решаване на проблемите със сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Велико Търново. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.1. : 

 Да се организира работна среща на 28.10.2021 г. в 10:30 ч. в Гербовата зала на Областна 

администрация – Велико Търново, между Комисията по чл. 7а от УПОА и представители 

на Областен отдел "Автомобилна администрация" - Велико Търново, РЗИ – Велико 

Търново, РИОСВ – Велико Търново, Община Велико Търново, ОД МВР Велико Търново, 

на която да се разгледа обсъдения проблем.  

 

1.2.В Областна администрация е постъпила жалба с вх. № ОА04-8946/21.10.2021 г. от г-н 

Деню Маркилев, живущ в с.Драгижево, общ. Лясковец, относно наличието на две 

нерегламентирани ферми, в които се отглеждат голям брой селскостопански житовни в 

домашни условия, при неспазване на санитарно-хигиенни, строителни, противопожарни 

и инфраструктурни норми. Жалбоподателят изразява твърдения за наличието на 

животновъдни ферми на ул. “Капитан Дядо Никола“ № 53, собственост на Марин Иванов, и на 

ул. „Капитан Дядо Никола“ № 47, собственост на Николай Стефанов, в които незаконно се 

отглеждат животни и се възпрепятства нормалния живот на хората, живущи в селото. Излагат 

се твърдения за изхвърляне на биологични отпадъци от животните директно на улицата и по 

тротоарите, както и опасения за възможни пътно-транспортни произшествия, поради факта, че 

когато животните биват извеждани на паша, те преминават по основните улици на с. 

Драгижево. Според жалбоподателя неприятната миризма и замърсяването  са предпоставка за 

разпространение на паразити и болести, опасни за живота и здравето на хората.  

Към жалбата е приложена кореспонденция, започваща от 01.07.2019 г. с писмо на община 

Лясковец, с което се отговаря на постъпила от г-н Маркилев жалба. В него общината посочва, 

че е извършена проверка на място в двете стопанства от ОДБХ – Велико Търново. В 

стопанството на г-н Стефанов за констатирани нередности и му е съставено предписание, в 

което е определен срок да приведе животновъдния обект в съответствие с изискванията на 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. В другото стопанство не са забелязани 

нередности. При проверката не са установени нерегламентирано изхвърлени животински 

отпадъци. 

Видно от кореспонденцията, приложена към жалбата, г-н Маркилев е подал жалба към 

Омбудсмана на РБ, в отговор на която община Лясковец предоставя становище на 11.05.2020 г. 

Съгласно текста му, става ясно, че е извършена нова проверка на стопанства на 28.04.2020 г. от 

ОДБХ – Велико Търново и експерти от община Лясковец, при която е съставен констативен 

протокол и са издадени предписания на собствениците на животновъдните обекти. ОДБХ са 
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задължени да извършват последващ контрол по изпълнението на изготвените от тях 

констативен протокол и предписания. 

Към жалбата е приложен отговор до г-н Марклиев от ОДБХ – Велико Търново от 

01.09.2021 г., от който става ясно, че жалбоподателят е сезирал Народното събрание на РБ. В 

писмото е посочено, че ОДБХ са извършили проверка на място на 30.08.2021 г. и са съставени 

констативни протоколи, които обективират това, че собствениците на обектите спазват 

определения от кмета маршрут за извеждане на животните към пасищата, както и другите 

нормативни изисквания за управление на животновъден обект. 

Жалбоподателят бива неколкократно уведомяван от община Лясковец за това, че кмета на 

с. Драгижево със заповед утвърждава маршрут за придвижване на селскостопанските животни 

до пасищата в селото. 

Моли за съдействие и за контрол при извършването на проверки, т.к. според него 

направените до сега такива са били фиктивни и безрезултатни. 

Жалба от същия адресант е постъпила в Областна администрация – Велико Търново с вх. № 

ОА04-3701/03.06.2019 г., като същата е разгледана на заседание на Комисията по чл. 7а от 

УПОА. Взето е решение, обективирано в Протокол № 84/2019, да се изискат становища от 

ОДБХ, РИОСВ и община Лясковец. Следствие на направени проверки от тях на място и по 

документи, е отговорено на жалбоподателя с писмо с изх. № ОА04-5098/25.07.2019 г., 

съобразно депозираните становища. 

 

РЕШЕНИЕ по т. 1.2. : 

Да се изиска предоставянето на становище от РИОСВ – Велико Търново и община 

Лясковец по изложените в жалбата обстоятелства.   

Да се изиска от ОДБХ – Велико Търново становище по изложените в жалбата 

обстоятелства и информация за осъществявания контрол в периода 2019 г. - 2021 г. вкл. 

Да се представят копия от издадените в посочения период констативни протоколи и 

предписания, ведно с информация за тяхното изпълнение и осъществения контрол. 

 

Заседанието беше закрито в 14:10 часа поради изчерпване на дневния ред. 


