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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 03.05.2022 г. 

По т. 1 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-2973/06.04.2022 г., 

относно лошото състояние на обществени чешми в с. Първомайци, общ. Горна Оряховица. 

Решение № 27 
Да се сформира комисия за проверка на място на посочените в жалбата факти и 

обстоятелства, във връзка със състоянието на обществените чешми в с. Първомайци, 

общ. Горна Оряховица и образуваните нерегламентирани сметища покрай тях. 

Комисията да бъде с председател – г-н Огнян Стоянов - заместник областен управител и 

членове – г-н Иван Маринов - главен експерт от Областна администрация – Велико 

Търново, г-жа Анелия Недева - главен експерт от Областна администрация – Велико 

Търново, представител на Регионална инспекция по околна среда и водите – Велико 

Търново и представител Община Горна Оряховица. Проверката да се извърши на 

13.05.2022 г. /петък/, при сборен пункт от 10:00 часа в сградата на Кметство Първомайци. 

 
По т. 2 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-3304/13.04.2022 г., 

относно тормоз от съсед, изразяващ се в генериране на силен шум, непоносими миризми и 

други действия засягащи безпрепятственото упражняване на правото на собственост в 

апартамент в гр. Горна Оряховица 

Решение № 28 
Да се изиска извършването на проверка и предоставянето на становища от Областна 

дирекция на Министерство на вътрешните работи – Велико Търново и Община Горна 

Оряховица по изложените в жалбата факти и обстоятелства. 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-3658/26.04.2022 г., 

относно действия и бездействия на Кмета на община Павликени във връзка с процедурите по 

узаконяване на незаконна част от заведение. 

Решение № 29 
Да се изиска предоставянето на становище от Община Павликени относно изложените в 

жалбата факти и обстоятелства. Да се изиска информация какви действия ще бъдат 

предприети от Общината във връзка с незаконосъобразно построената част от цитирания 

в жалбата обект. 
 

 По т. 4 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-3784/29.04.2022 г., 

относно безстопанствени кучета в с. Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица. 

Решение № 30 
Да се изиска извършването на проверка и предоставянето на становище от Община 

Горна Оряховица по изложените в жалбата факти и обстоятелства 

 

 

 

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

дневния ред. 


