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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 01.12.2021 г. 

 

Решение № 1 

 
Във връзка с постъпила жалба с вх. № ОА04-6438/28.07.2021 г. от г-н Митко Димитров 

относно неправомерно изхвърляне на отпадъци в населени места и изсичане на дървета 

от електроразпределително дружество в района на с. Сломер и с. Караисен, общ 

Павликени, е взето решение да се изпрати писмо до г-н Димитров, в което да се посочи, 

че изпратеният му отговор по жалбата съдържа информация, съобразена със 

становищата на компетентните институции и разпоредбите на законовата уредба на 

Република България. В писмото да се посочи нормативния ред за отделяне на населено 

място от дадена община или област. 

Получено ново писмо от г-н Димитров с вх. № ОА04-9859/15.11.2021 г. В него е изразено 

несъгласие с констатациите и извършените действия по жалбата. Посочва, че според него 

наредбата, съгласно която „Електроразпределение Север“ АД обезлесяват трасето за 

далекопроводи, не се прилага по този начин, по който я прилагат институциите. В жалбата са 

посочени и твърдения за отсечени неправомерно дървета от община Павликени, боклуци и 

убити животни в с. Сломер.  

Изразено е негативно мнение, относно приложените мерки от различните институции. В 

заключение, жалбоподателят отправя запитване , относно прерайониране на област Велико 

Търново по начин, по който да не се включва с. Сломер, евентуално и с. Караисен и други. 

 

 

Решение № 2 

 
Във връзка с писмо с вх. № ОА04-7287/26.08.2021 г. изпратено от Омбудсмана на 

Република България, до когото се е обърнал г-н Джонатан Луис относно съдействие по 

повод разполагането на пчелини в съседен на неговия имот в с. Лесичери, общ. 

Павликени е взето решение Да се изпрати писмо до жалбоподателя, в което да се посочи, 

че предоставения му отговор е съставен въз основа на становищата на компетентните 

институции и извършената проверка от работната група. 
Във връзка с гореизложеното, постъпва ново писмо от г-н Луис с вх. № ОА04-

10026/19.11.2021 г. В него е изразено несъгласието му с направените констатации от работната 

група, извършила проверката. Възмущава се от факта, че институциите са издали всички 

необходими документи за съществуването на пчелин в населено място. 

 

 

Решение № 3 

 
В областна администрация е постъпилата жалба с вх. № ОА04-10281/26.11.2021 г. от г-

жа Иванка Романецова, от с. Буйновци, общ. Елена, относно неправомерни действия от 

страна на лицето Христо Христов, с които нарушава нормите за отглеждане на  животни 

на територията селата Буйновци, Веселина, Мариновци, Папратлива и Райковци.  

В жалбата е уточнено, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, които са налице от месец 

март 2021 г., когато е имало образувана преписка по сходна жалба в Областна администрация 
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– Велико Търново с вх. № ОА04-910/10.02.2021 г. Посочва се, че селскостопански животни, 

собственост на лицето Христо Христов, се разхождат свободно по пътя между гр. Елена и гр. 

Твърдица. Животните унищожават овощни дръвчета и тъпчат градините и посевите на 

живущите в района. Отправена е молба за помощ, каквато според жалбоподателката не е 

получена до момента от никого. 

 Взето е решение: 

Да се изпрати писмо до Областна дирекция по безопасност на храните – Велико 

Търново, с което да се изиска информация какъв контрол е осъществен след 19.03.2021 г. 

по отношение на издадените от тях предписания на г-н Христов и на Община Елена и 

дали тези предписания са реално изпълнени.  

Да се изиска информация от Община Елена по отношение на това дали са изпълнени 

предписанията, дадени им от ОДБХ – Велико Търново и дали има издадена заповед на 

кметския-наместник на с.Буйновци, относно маршрутите за извеждане на паша на 

селскостопански животни в селото. 

 

 

Заседанието беше открито в 10:00 часа и закрито в 10:40 часа поради изчерпване на 

дневния ред. 


