
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ  14/31.07.2012 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

       Преписка № 0807-50/12.07.2012 г. от В. Т. Н., живуща в гр. Павликени 

на ул. „Ловец” № 15, във връзка с Възражение на същата с  вх. № 94ВВ-

9/02.07.2012 г., отразено в Протокол № 13 на Комисията по чл. 7А от 

УПОА. Комисията взе решение: Да се анализират постъпилите 

документи, като се прецени дали в тях се съдържа отговор от Община 

Павликени и ако такъв не фигурира в документите да бъде изпратено 

напомнително писмо до Общината. 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 

 

      Преписка № 94ГГ-23/ 09.07.2012 г. от инж. Г. Т. във връзка с горска 

сеч, извъшвана край село Костел, общ. Елена. 

Инж. Г.Т. възразява, че изсичането на гората се доближава до вододайната 

зона на село Костел, в следствие на което питейната вода към селото 

значително намалява. Комисията взе решение: да се изготви и изпрати 

писмо до кмета на Община Елена с цел – изясняване на обстоятелствата по 

преписката.  
РЕШЕНИЕ № 3 

 

       Преписка № 94КК-25/ 10.07.2012г. от Кр. Хр. Д., живущ в гр. 

Златарица на ул. „Райчево„ № 17 във връзка с незаконосъобразните 

действия и поведение на г-жа К. И. – Директор на дом за стари хора 

„Донка Паприкова„ , гр.Златарица. 

 

Комисията взе следните решения :  

1. Да се изготви и изпрати писмо до Инспекцията по труда във връзка с 

нарушените на г-н Кр. Д. права по Кодекса на труда. 

2. Да се изготви и изпрати писмо до компетентения орган за извършване на 

проверка във връзка със законосъобразното и целесъобразното 

изразходване на делегирания бюджет. 

3. Да се изготви и изпрати писмо до компетентения орган за извършване на 

проверка във връзка с условията на живот в Дома за стари хора „ Донка 

Паприкова „ , гр.Златарица. 

4.  Да се изготви и изпрати писмо до Бюрото по труда за извършване на 

проверка във връзка с изпълнението на програмата за временна заетост. 
РЕШЕНИЕ №4 

      Преписка № 94ЛЛ-5/ 19.07.2012г. от живущите на ул. „Плиска” № 4, 

вх. А, гр.Велико Търново във връзка с оказван от П. Г. П., според тях, 

денонощен тормоз.Комисията взе решение: предвид изложените 

обстоятелства, че сигналът е изпратен по-рано в Районна прокуратура- гр. 

Велико Търново, както и в Районно полицейско управление- гр. Велико 

Търново, да се изиска информация за хода на преписката. 



 
РЕШЕНИЕ № 5 

 

 

       Преписка № 03-148/ 11.07. 2012г. от МС във връзка с постъпил сигнал 

от И. М., свързан с искане за деактуване на имот, държавна собственост, 

върху който г-н М. претендира право на собственост. Същият въпрос е 

обсъждан и на други заседания на Комисията по чл. 7А от УПОА. 

Комисията констатира, че хронологията е изчерпателно изяснена, както и 

че липсват нови факти и обстоятелства по казуса, които да налагат нова 

преценка и ново разглеждане. Изложените от М. доводи са били взети под 

внимание при изготвянето на предходен отговор до МС. Комисията взе 

решение: Да се изготви нов отговор до МС, съобразно констатацията. 

 
РЕШЕНИЕ № 6 

 

       Преписка № 94СС-47/ 25.07.2012г. от С. Й. У., живущ в гр. Дебелец, 

във връзка с оказван върху него тормоз от съсед – А. И. М., както и за 

назначените и направени от "ВиК Йовковци" ООД -Велико Търново 

проверки, които, според г-н У., се явяват неоснователни. В подадената 

жалба подробно  се описват фактическите обстоятелствата около случая.Г-

н У. се жалва, че само през 2007 година е бил подложен на 7 безрезултатни 

проверки, а в резултат от извършените от служителите на "ВиК Йовковци" 

ООД - гр. Велико Търново през септември 2007 г. действия са нанесени 

материални щети, които в последствие не са отстранени.     

Комисията взе решение: да се изготви и изпрати писмо до "ВиК 

Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, за да се изиска информация за 

случая и да се даде отговор на въпросите - защо е извършено 

разкопаването и дали се предвижда осъществяването на още подобни 

действия от служителите на  В и К- гр. Велико Търново. 

 
РЕШЕНИЕ № 7 

 

        Преписка № 69-82/ 23.07.2012г. от Ив. А. Ив., Ив. И. Ас., и Л. Ив. – гр. 

Свищов, ул. „ Трети Март „във връзка с извършвани от фирма „Енерджи” 

ЕООД, гр. Шумен действия, а именно – рязане на дърва и непочистване на 

работния терен, извършване на действията в близост до детска градина – 

ОДЗ Чиполино, гр. Свищов, в следствие на което горепосочените граждани 

са силно обезпокоени за своето имущество. Поради тази причина 

горепосочените граждани молят да бъде извършена проверка, тъй като 

действията, които са предприели същите спрямо Кмета на Община Свищов 

са безрезултатни.  

Комисията взе решение: да се изготви и изпрати писмо до Община 

Свищов, за извършване на проверка по изложените обстоятелства. 
 


