КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 12/19.04.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 1

Относно жалба с вх. № 94ББ-10/22.03.2012 г. Съобразно резолюцията
по протокол № 11 е изготвено писмо до ОД „Земеделие” с изх. № 2470/03.04.2012 г. с искане за становище по случая. С писмо вх. № 2470/18.04.2012 г. е получено писмо от директора на ОД „Земеделие”, с което
се изразява мнение, че отговора на ОСЗ Г.Оряховица до жалбоподателя е
обоснован.
Комисията взе решение да изготви отговор до жалбоподателя, в
който да му бъдат указани процедурите по Закона за арендата в
земеделието, според които може да предяви претенции за
обезщетяване по съдебен ред.
РЕШЕНИЕ № 2

Относно жалба с вх. № 94ГГ-7/23.02.2012 г. е изпратено писмо до
„Водоснабдяване и канализация” ООД, В. Т-во и до кмета на община
Павликени. До настоящия момент не е получен отговор от община
Павликени. Отговорът от ВиК не дава информация за необходимите СМР,
сроковете за изпълнението им и за предаването на обекта.
Комисията реши да се подготви писмо до Община Павликени с
искане за подробна информация за резултатите от работната среща.
РЕШЕНИЕ № 3

Относно Заявление от В.Н. от гр. Павликени с вх. 94ВВ-9/03.04.2012
г. във връзка с изнесените на предходното заседание но Комисията
проблеми. Към него са приложени документи, касаещи описаните
проблеми.
Комисията взе решение : Председателят на Комисията да
определи състав от членове на Комисията по чл. 7а от УПОА, които да
извършат проверка на обект „Работилница за диагностика на
инжекционни системи за леки автомобили”, собственост на Иван
Александров Ранков с адрес ул. „Ловец” № 13А, гр. Павликени –
предмет на жалбите на г-жа Николова, да се състави протокол за
резултатите от нея и съобразно установеното да се сезират съответните
институции. Проверката да бъде извършена в месец май.
РЕШЕНИЕ № 4

Относно жалба с вх.
94ММ-57/10.04.2012 г. , касаеща вече
разглеждани от Комисията проблеми. В едната се настоява за проверка на
протокол от общо събрание на кооперация, намираща са на ул. „Св. Княз
Борис І” № 34, гр. Горна Оряховица. В другата жалба г-н А. отново

изразява несъгласието си с отговор, получен от Община Горна Оряховица
по поставен от него въпрос за законността на ограда, изградена на
границата на негов имот.
Комисията взе решение: да се подготви отговор до
жалбоподателя, в който да бъде уведомен да реда за обжалване на
решенията на Общото събрание по Закона за етажната собственост,
както и за компетенциите на Областен управител по Закона за
устройство на територията, включително за реда на обжалване на
актовете по същия.
РЕШЕНИЕ № 5

Писмо с вх. № 03-93/11.04.2012 от Министерски съвет, отдел
"Приемна" с него, на основание чл. 112 – глава осма „Предложения и
сигнали” от АПК за компетентна проверка е препратен сигнал от г-н И. М.
Сигналът съдържа оплакване от служители на Областна администрация –
Велико Търново по повод преписка по ЗОСОИ. Г-н М. твърди, че г-жа А. и
г-жа Й. укриват документи по реституционна преписка.
Комисията взе решение : да се подготви отговор, в който да се
информира отдел „Приемна” на Министерския съвет, че г-н М.
многократно е получавал становище от Областен управител по
описания случай.
РЕШЕНИЕ № 6

Във връзка със сигнал с вх. № 94АА-13/17.04.2012 от А. К. Б., с.
Козловец, общ. Свищов,с който Областен управител и ХЕИ – В. Търново
са информирани, че съсед на г-н Б.в отглежда голям брой животни в двора
на дома си, което води до редица неудобства за живущите наоколо.
Комисията взе решение : да се изиска проверка по описания случай от
Община Свищов и да се сигнализира РЗИ – В. Търново за същия
РЕШЕНИЕ № 7

Постъпило е писмо с вх. № 94ВВ-27/18.04.2012 от В. Т. К., гр. В.
Търново, заведено под горния входящ номер, в което за пореден път
Областен управител е сезиран за неудобствата, създавани от автобуси за
домуващите в Дом за стари хора – Велико Търново
Комисията взе решение : да се изготви отговор до
жалбоподателя, съобразно наличната по случая информация.

