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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 23.02.2022 г. 

По т. 1 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-818/04.02.2022 г., 

относно бездействие на Община Велико Търново, Общински съвет – Велико Търново и 

Наблюдателна комисия по изпълнение на наказанията по чл. 170 от ЗИНЗС.  

Решение № 13 
 Областен управител да изиска предоставянето на становища от Община Велико 

Търново, Общински съвет – Велико Търново и Председателя на Наблюдателна комисия 

по чл. 170 от ЗИНЗС към Общински съвет – Велико Търново, по изясняване на 

фактическата обстановка и предприетите действия по подадените от жалбоподателя 

жалби, свързани с нарушени негови права и интереси в затвора в гр. Плевен.  

 

 
По т. 2 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-10281/26.11.2021 

г., относно безконтролно извеждане на паша на животни от стопанство на територията на с. 

Буйновци, общ. Елена. 

Решение № 14 
Областен управител да изиска осъществяването на по-строг и ефективен контрол от 

служителите на МВР и АПИ, във връзка с преминаването на животните от стопанския 

обект по републиканския път Елена – Твърдица. 

Да се изиска осъществяването на засилен контрол от собственика на животновъдния 

обект, по отношение на извеждането на паша на животните от обекта. 

Да се направи предложение до Българската агенция за безопасност на храните, във 

връзка с разкриване на животновъдни обекти, при одобряване на които да има 

задължително утвърден маршрут за извеждане на паша на животните в населеното 

място. 

 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-1205/17.02.2022 г., 

относно недпоменена ВиК мрежа към имоти, както и липса на асфалтова настилка. 

Решение № 15 
Областен управител да изиска становища от Община Свищов и ВиК „Йовковци“ 

ООД дали се предвиждат действия по подмяна на водоснабдителната мрежа на ул. 

„Тодор Хрулев“ № 13, № 15, и № 17 в гр. Свищов. Да се изиска предоставянето на 

становище от Община Свищов защо на ул. „Тодор Хрулев“ е подменена ВиК мрежата и е 

положена нова асфалтова настилка до № 11, а в проекта не са включени № 13, № 15 и № 

17. 

 

 

 

Заседанието беше открито в 10:00 часа и закрито в 11:10 часа, поради изчерпване на 

дневния ред. 


