
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ  19/05.12.2012 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

      Постъпила е преписка от М. В. Б., живущ в гр. В. Търново, заведена с 

вх. № 94ММ-67/30.10.2012 г.Жалбоподателят протестира срещу решение 

на Поземлена комисия В. Търново от 1995 г., твърди, че е лишен от 

наследствени земи в землището на с. Балван. 

Комисията взе решение: Жалбата да се препрати в Поземлена 

комисия В. Търново и да се изиска отговор до жалбоподателя с копие 

до Областен управител. 
РЕШЕНИЕ № 2 

 

        Постъпила е жалба с вх. № 94ПП-38/30.10.2012 г.от П. А.П., живущ в 

гр. В. Търново. Жалбоподателят твърди, че неправилно му е възстановена 

земя в землището на с. Хотница. Приложени са съдебни решения на ВТОС, 

ВТРС. 

Комисията взе решение: Да се подготви отговор до жалбоподателя, че 

доколкото са налице съдебни решения, изпълнени от Поземлена 

комисия В. Търново, то същите са задължителни и по отношение на 

Областен управител. 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 

      Постъпила е жалба с вх. 94ИИ-67/12.11.2012 г.от  собственика на 

„Габеров” ЕООД, заведена под горния входящ номер. Жалбоподателя 

съобщава за сеч на многогодишни дървета в коритото на р. Негованка, 

както и за строителна дейност в района на притежавания от него 

туристически комплекс „Имението”. Жалбата е адресирана и до кмета на 

община В. Търново, ДНСК София, РДНСК В. Търново, РИОСВ В. 

Търново, Басейнова дирекция Плевен, Инспекция по труда В. Търново. 

Комисията взе решение: Да се изпрати запитване до изброените в 

жалбата институции за извършените от тях проверки, както и за 

становището им по изложените в жалбата обстоятелства, касаещи 

правомощията на съответната институция. 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 

       Постъпила е жалба с вх. № 94СС-84/26.11.2012 г. от С. В. С., живущ в 

гр. Г. Оряховица, заведена под горния входящ номер. Жалбоподателят 

съобщава за начислено му прекомерно количество вода, както и за липса 

на отговор по проблема от ВиК Йовковци, район Г. Оряховица. 

Комисията взе решение: Жалбата да се препрати по компетентност до 

ВиК Йовковци, като се изиска отговор до жалбоподателя с копие до 

Областен управител. 

 
 


