
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ  10/18.11.2011 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

      Във връзка с  жалба от ЛРД „Средни колиби”, вх. № 92-15/02.08.2011 г. 

Комисията реши: Да се изведат констатираните пороци във връзка с 

регистрацията на ЛРД Средни колиби и последвалата дерегистрация 

на дружинката, да се изготви писмо до висшестоящия 

административен орган с искане за проверка на действията на 

компетентните институции. Копие да се изпрати на жалбоподателите. 

  
РЕШЕНИЕ № 2 

 

 

 

       Относно повторно обсъждане на жалба от М.В., вх. № 94ММ-

45/28.05.2011 г. Комисията реши:  

1. По отношение искането за налагане адм. наказание на 

кмета на с. Климентово – извършена е проверка от кмета на 

общината, компетентен орган по смисъла на ЗМСМА. Няма 

образувано административно-наказателно производство.  

2. По искането за налагане на  наказания на служителите от 

ОСЗ – Полски Тръмбеш – Извършвани са проверки от ОД Земеделие. 

Няма образувано административно-наказателно производство.  

3. По отношение на налагане на наказание на  Ж. Горанова – 

изготвения до МС отговор кореспондира с вече връчените на 

жалбоподателя отговори  по предходни негови жалби и в този смисъл 

не съдържа нови становища по поставените въпроси. 

 

 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 

Във връзка с повторно обсъждане на преписка вх. № 39-20/17.10.2011 

г. от ЗК „Сила 95”,относно състояние на мост в  с. Самоводене. 

Комисията реши:  

1. За постъпилата преписка да се сигнализира ОПУ за 

извършване на проверка по случая и предложение за конкретни 

действия. 

2. С оглед влошеното състояние на моста, създаващо опасност 

за живота и здравето на преминаващите и във връзка с предоставено 

искане до междуведомствена комисия Община Велико Търново да 

уведоми ОУ за предприети действия по обезопасяване на 

съоръжението, вкл. дали е искането е окомплектовано съобразно 

изискванията на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите. 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

Относно преписка с вх. № 94ЦЦ-14/05.10.2011 г. от група ловци, 

членове на ЛРД с. Войнежа, във връзка с издадени разрешителни за лов. 

Комисията реши: Да се установи реда за издаване на разрешителни за 

лов. Да се установи заведените съдебни дела имат ли отношение към 

издаване на разрешителни. Констатациите да се докладват на 

следващо заседание на Комисията. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 5 

 

Постъпила е жалба с вх. № 94ПП-49/04.11.2011 г. от П.П. от гр. Г. 

Оряховица срещу бездействие на Община Г. Оряховица по спиране и 

премахване на незаконен строеж на гараж. Комисията реши: Да се 

изиска от жалбоподателя да конкретизира предмета на жалбата и в 

случай, че твърденията са за нов незаконен строеж да се изиска 

проверка от Община Горна Оряховица. 

 
РЕШЕНИЕ № 6 

 

Постъпила е преписка с вх. № 24-352/27.10.2011 г. Иска се 

информация за развитието на преписка, във връзка със сечите на 

територията на Община Сухиндол. Комисията реши: РДГ – Велико 

Търново да бъдат уведомени за наличната при нас информация за 

хода на прокурорската проверка. 
 

 

 
 


