
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ  11/29.03.2012 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

Постъпило е Уведомление от Й., заведено с вх. № 94ЙЙ-1/13.01.2012 

г. относно проведена кръгла маса на тема „Решаване на проблема с гората 

на Картала”. Адвокат Ц.  представя изложение на фактите относно имот № 

14***** в местността „Дервеня” в землището на В. Търново, заедно с 

комплект документи. 

Комисията реши Уведомлението да бъде прието за сведение  
 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Относно жалба, в която се съобщава, че почти 2/3 от  живущите в с. 

Патреш, нямат вода от месец май 2011 г. Жалбата е адресирана до 

директора на ВиК „Йовковци” и кмета на Община Павликени с копие до 

Областен управител и началника на Район Павликени на ВиК „Йовковци”. 

Постъпило е писмо от Община Павликени, заведено с вх. № 0807-

13/12.03.2012 г., с което кмета на Община Павликени уведомява областния 

управител, че през месец февруари 2012 г. е инициирал работна среща с 

управителя на ВиК и с писмо до същия е предложил сформирането на 

комисия за предаване на обекта за експлоатация и стопанисване от ВиК 

оператора. Комисията реши да се изиска информация от Община 

Павликени за резултатите от работната среща. 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 

Постъпил е сигнал от представляващи ЕТ „******” от гр. Свищов. 

Съобщава се, че в продължение на 10 години М. М. изхвърля и натрупва с 

фадрома боклук и земна маса – отпадък от дейността му – дърводобив в 

общински имот. Община Свищов е сигнализирана за проблема. 

Комисията реши да се изиска информация от Община Свищов по 

случая и да се изготви отговор до жалбоподателя, съобразно 

получената информация. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 

Относно жалба от инж. Б. Т. от гр. Горна Оряховица, заведена с вх. 

№ 94ББ-10/22.03.2012 г., в която се съобщава, че 3 дка. от собствената земя 

на г-н Т. в местността „Тош Бунар”, № 03*****, V категория, няма да се 

обработва, тъй като е обявена за пустееща. Г-н Т е водил кореспонденция с 

Общинска служба „Земеделие” – Горна Оряховица и изразява недоволство 

от получения отговор. 

Комисията реши да се изиска подробна информация от Областна 

Дирекция „Земеделие” с оглед изясняване на ситуацията и подготвяне 

на отговор до жалбоподателя. 



 

 
РЕШЕНИЕ № 5 

 

Постъпила е жалба с вх. № 94НН-11/23.03.2012 г.В нея са описани 

претенциите на жалбоподателя за обезщетяване със земя, попадаща в 

териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр. Елена. 

Комисията реши да се извърши проверка по протоколите на 

комисията, разглеждаща плановете на новообразувани имоти на 

териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на община Елена и 

да се изготви отговор до жалбоподателя. 

 
РЕШЕНИЕ № 6 

 

Постъпило е протестно писмо с приложена подписка от жители на 

гр. Павликени, в което се изразява безпокойство и несъгласие с дейността 

на автомивка, намираща се в града. Описани са проблемите с отходните 

води и разрушен тротоар – следствие от неспазване на изискванията за 

такъв вид дейност. Видно от текста на писмото Община Павликени и 

РДНСК са сезирани за проблема. Комисията реши писмо да се препрати 

по компетентност на Община Павликени, като се изиска резултат от 

проверката. 

 
РЕШЕНИЕ № 7 

 

Постъпила е жалба от членовете на ЗКП „Целина-95” с. Велчево, 

общ. В. Търново, заведена с вх. № 41-8/26.03.2012 г. Жалбата е адресирана 

до Районна прокуратура Велико Търново с копие до Областен управител, 

МВР, ОД на МВР. Жалбата е срещу ликвидаторите на ЗКП „Целина-95” и 

„Велчова завера”. Отправени са обвинения в безстопанственост и 

присвояване на средства. Комисията реши да се изготви отговор до 

жалбоподателите, че жалба с идентично съдържание е препратена по 

компетентност до Районна прокуратура Велико Търново, като за 

резултат от проверката ще бъдат уведомени. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 8 

 

Постъпило е писмо от отдел „Приемна” на Министерския съвет, 

заведено с вх. № 03-76/28.03.2012 г. С него е препратен по компетентност 

сигнал от г-н И. Ст. от с. Кесарево, общ. Стражица. Сигналът съдържа 

твърдения за извършени незаконосъобразни действия в частни имоти и 

имоти – общинска собственост на територията на община Стражица. 

Комисията реши да се изготви отговор до Министерски съвет и до 

жалбоподателя съобразно получения отговор по предходна идентична 

преписка. 

 
 

 


