КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 13/06.07.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 1

Относно постъпила жалба с вх. № 94ИИ-27/25.06.2012 г.от Ив. А. Р.
от гр. Павликени, в която настоява да получи копие от протокола на
комисията, извършила проверка на място на обект „Работилница за
диагностика на инжекционни системи за леки автомобили”, собственост на
г-н Р.. Същият прилага копие от писмо на община Павликени от 2007г. до
г-жа Н. с предписание към нея за събаряне на незаконни постройки, като
твърди, че предписанието не е изпълнено до настоящия момент.
Комисията реши да се изпратят на Р. резултатите от проверката,
извършена на 04.05.2012 г. от членове на Комисията. Да се изготви
писмо до Община Павликени с искане за предоставяне на информация
относно изложените от него твърдения, че предписанията от 2007 г.
към В. Н. не са изпълнени. В писмото до Община Павликени да се
изясни хронологията на преписката между г-жа Н. и общината до
настоящия момент.
РЕШЕНИЕ № 2

Постъпило е Възражение с вх. № 94ВВ-9/02.07.2012 г. от В. Т. Н., гр.
Павликени. Г-жа Н. отново изказва подозренията си, че случаят, който тя
многократно описва е част от корупционна схема и изразява съмнение
относно коректността на извършената на 04.05.2012 г. от членове на
Комисията проверка.
Комисията реши да се изготви отговор до г-жа Н. с копие от
протокола от извършената проверка на 04.05.2012 г. на място на обект
„Работилница за диагностика на инжекционни системи за леки
автомобили”, собственост на г-н Р., включително с копие от
снимковия материал. Снимковия материал да се приложи и към
отговора по преписка № 94ИИ-27/25.06.2012 г.:
РЕШЕНИЕ № 3

Постъпило е писмо с вх. № 94ВВ-20/28.05.2012 г. от В. П. от гр.
Велико Търново. Г-н П. изразява недоволство от действията на служители
на Община Велико Търново по повод негова преписка. Твърди, че в
следствие на грешка, имотът му на ул. „С. Румянцев” № 3 се оказва в
съсобственост с лица, притежаващи гаражи на ул. „С. Румянцев” № 38.
Настоява за служебно поправяне на тази грешка с писмо до Община
Велико Търново, но до настоящия момент няма отговор.
Комисията реши да се изготви писмо до Община Велико
Търново с искане за проверка по случая.

