
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ  16/16.08.2012 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

 

       Относно постъпила е жалба, вх. № 94ВВ – 9/03.04.2012 г. от В. Н., 

докладват се постъпили две писма от Община Павликени, с вх. № 0807 – 

50/09.08.2012 г. и от 16.08.2012 г.; възражение от В. Н., вх. № 94ВВ-

9/09.08.2012 г. 

Комисията реши: 

1. След изтичане на дадения на Кр. Гр. и Хр. Гр. едномесечен срок 

за подкастряне на жив плет да се изиска информация  до Община 

Павликени за изпълнение на предписание с № ТРСЕ-02-14-

4060/01.08.2012 г.; -  

2. Да се изиска информация от РО „НСК” - Велико Търново към 

РДНСК – Северен централен район за предприети въз основа на 

Констативен протокол № 18/19.07.2012 г. действия; 

3. Да се изготви отговор до В. Н. във връзка с възражението й от 

09.08.2012 г., като изрично се укаже на същата, че представените 

документи вече са обсъждани от Комисията, няма нови 

обстоятелства и жалбата й в тази част е приключена. 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 

 

       Във връзка със заявление  с вх. № 94ББ - 27/16.08.2012 г. от Б. К.А. 

относно твърдени за неизправност на телефоните в село Мусина, в 

продължение на 20 дни.След обсъждане на възражението, Комисията 

взе следното решение: да се изиска информация от БТК АД по 

поставените въпроси, като се акцентира върху дължимостта на 

таксите за периода на повредата. 
 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

 

      Във връзка с жалба  с вх. № 94ХХ - 9/14.08.2012 г. от Хр.Н. Г. 

Комисията взе следното решение: 

Да се изпрати по компетентност на Кмета на Община Полски 

Тръмбеш за образуване на производство по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 
 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

 

Относно жалба от Й. Ст. с вх. № 94ЙЙ-19/16.08.2012 г.,след обсъждане на 

изложените в жалбата обстоятелства, с оглед изясняване на фактическата 

обстановка, Комисията взе решение: 

Насрочва извънредно заседание по жалбата на 17.08.2012 г., от 14.00 

часа, на което да се поканят за участие представители на РИОСВ – Велико 



Търново, РЗИ – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и Община 

Велико Търново. 

Ж. Горанова – главен експерт, Дирекция АКРРДС, да изготви и изпрати 

уведомление до посочените институции за деня, часа и мястото на 

заседанието на Комисията. 
 


