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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 22.02.2022 г. 

По т. 1 от дневния ред: 

Във връзка с постъпили в Областна администрация предложения с вх. № ОА04-

293/17.01.2022 г., относно подобряване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в 

общините, попадащи в област Велико Търново.  

Решение № 10 
 Областен управител да препоръча на общините в област Велико Търново следните 

мерки за подобряване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване: 

- Да се предостави информация, относно сметосъбирането и сметоизвозването, във 

средствата за масово осведомяване – фейсбук, сгради на кметства и общини, интернет 

страница, обществени места в градовете и селата, както и местни и регионални медии. 

Графиците за събиране на сметта да бъдат публично оповестени и да се предостави 

ясна информираност за кампаниите за събиране на отпадъците в срок от поне 30 дни 

предварително. 

- Общините, които нямат изградени временни площадки за съхранение на строителни, 

растителни и други отпадъци по възможност да предприемат мерки за създаване на 

такива съобразно изискванията за временно съхраняване с цел да се предостави 

възможност за гражданите да изхвърлят такива отпадъци там или безвъзмездно или 

срещу минимална такса. Да се организират мобилни и стационарни пунктове за 

разделно събиране на отпадъци. 

- Да бъде осигурена възможност за извозване на растителни и строителни отпадъци от 

малките населени места. 

- Да се предприемат мерки за осигуряване на стимул на гражданите да изхвърлят 

отпадъците си разделно. Да се организира система за облекчения на гражданите от 

такса битови отпадъци при използване на компостери или при разделно събиране и 

изхвърляне на рециклируеми отпадъци. 

- По възможност да се предоставят компостери на домакинства, училища и 

организации безвъзмездно или с  начисляване на намаление от такса битови 

отпадъци. 

- Да се осъществява по-строг контрол от кметовете на кметства и кметските 

наместници, относно нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. 

  

По отношение на ОД МВР – Велико Търново, Областен управител да изиска: 

- Да се засили и осъществява по-ефективен контрол от органите на МВР на цялата 

територия на областта, съобразно техните правомощия за съставяне на актове за 

установяване на административни нарушения. 

 

По отношение на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен, 

Областен управител да изиска: 

- Да се засили и осъществява по-ефективен контрол върху машините, които 

осъществяват дейността по сметосъбиране и сметоизвозване и да бъдат налагани 

санкции при установени нарушения. 
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Решение № 11 
Поради непредоставянето становища и неприсъствието от общините Златарица, Свищов 

и Сухиндол  следва да се изиска становище, относно причините за това. Да се изиска 

становище, относно отсъствието на представител на ОДМВР на работната среща. 

 

 

 По т. 2 от дневния ред: 

Във връзка с 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 № 12 
Да се предоставят следните препоръки към Кмета на с. Драганово: 

- По възможност да предприемат мерки за създаване на площадка за временно 

съхранение на растителни и строителни отпадъци в с. Драганово, както и за разделно 

събиране на отпадъците. 

- Да се предостави информация, относно сметосъбирането и сметоизвозването, в 

средствата за масово осведомяване – фейсбук, сградата на кметството, интернет 

страница, обществени места. 

С оглед издаденото предписание от РИОСВ – Велико Търново със срок до 31.03.2022 г. 

да бъде изчистено нерегламентираното сметище в землището на с. Драганово, Кметът на 

селото да предостави становище по изпълнението му. 

 

 

 

Заседанието беше открито в 10:00 часа и закрито в 12:30 часа, поради изчерпване на 

дневния ред. 


