
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 20/17.01.2013 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

Във връзка с постъпила жалба вх. № 94ХХ-18/07.12.2012 г., относно: Не 

възстановена площадка пред магазин № 2 и №4, намиращи се на ул. „Княз 

Александър Батенберг”№4 след ремонт на водопроводната мрежа от „ВиК 

Йовковци” гр. Велико Търново през месец Септември 2012 г. да се изиска 

информация от Община Велико Търново. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 

Във връзка с жалба с вх. № 94ПП-47/13.12.2012 г., относно 

Изораване и унищожаване на посев в местността Увайча в землището на 

село Б.Река, да се препрати по компетентност в Областна дирекция 

Земеделие – Велико Търново, която следва да прецени наличието на 

извършено административно нарушение на ЗСПЗЗ. 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 

Във връзка с жалба, вх. 69-6/08.01.2013 г. и 69-7/08.01.2013 г., 

относно искане за издаване на заповед на кмета на общ. Горна Оряховица 

за изземване на земеделска земя по чл. 34 от ЗСПЗЗ в землището на с. 

Янтра и с. Драганово, да се раздели на: Да се обсъди искането за отмяна на 

мълчаливия отказ на кмета на Община Горна Оряховица по реда на АПК; 

В частта относно поведението на Общинска служба Земеделие –Горна 

Оряховица и с оглед зачестилите сигнали да се организира среща между 

представителите на Областна дирекция Земеделие – Велико Търново, 

Общинска служба по Земеделие – Горна Оряховица, Община Горна 

Оряховица. 

  
РЕШЕНИЕ № 4 

 

Във връзка жалба, вх. № 94ММ-3/16.01.2013 г., относно системен 

тормоз от Социалните служби на Павликени и Велико Търново, да се 

препрати по компетентност до Регионална дирекция Социално 

подпомагане – Велико Търново, като се изиска проверка по случая. 

 
РЕШЕНИЕ № 5 

 

Във връзка с жалба, с вх. № 94СС-3/16.01.2013 г., относно незаконно 

преустройство на съществуващи избени помещения и промяна на 

предназначението им за жилищни нужди, да се изготви отговор до 

жалбоподателите, Областен управител няма правомощия по Закона за 

устройство на територията. 
 

 


