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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2022 г. 

По т. 1 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация 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 собственик на животновъден обект, с които нарушава нормите за отглеждане на  

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

Решение № 4 
 Да се изпрати писмо до собственика на цитирания в жалбата животновъден обект, с 

което да бъде поканен да присъства на следващото заседание на Комисията по чл. 7а от 

УПОА. 

 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

В Областна администрация – Велико Търново е постъпила жалба с вх. № ОА04-

10653/08.12.2021 г., относно бездействие на Община Стражица по отношение на проблем с 

границите на два частни имота.  

Решение № 5 
Да се изпрати писмо до жалбоподателката, в което да се обобщи информацията от 

становищата на Община Стражица и ВиК „Йовковци“ ООД.  

 

 

По т. 3 от дневния ред: 

В Областна администрация е постъпил сигнал  с вх. № ОА04-289/17.01.2022 г. от 

сдружение „Балканка“, относно регламентирано изхвърляне на отпадъци в землището на с. 

Драганово и увреждане на местообитания на видове, обект на опазване в защитена зона „Река 

Янтра“ BG0000610.. 

Решение № 6 
На следващото заседание на Комисията по чл. 7а от УПОА да бъдат поканени 

представители на РИОСВ – В.Търново и Община Горна Оряховица, както и Кмета на с. 

Драганово, на което под формата на работна среща да се дискутира проблема и 

възможните решения. 

 

 

В деловодството на Областна администрация е входирано писмо с вх. № ОА04-

293/17.01.2022 г., чието съдържание е относно предложения за подобряване на услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

Решение № 7 
На следващото заседание на Комисията по чл. 7а от УПОА да бъдат поканени 

представители на всички общини в област Велико Търново, на РИОСВ – Велико 

Търново, на ОД МВР – Велико Търново, на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“, като се дискутират посочените в писмото предложения и 

възможностите за прилагането им. 

 

Заседанието беше открито в 10:30 часа и закрито в 11:30 часа, поради изчерпване на 

дневния ред. 


