
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 3/27.06.2011 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

Във връзка с писмо, вх. № 03-124/15.06.2011 г., постъпило от Отдел 

„Приемна” на Министерския съвет, съдържащо сигнал и молба за 

съдействие за получаване на обезщетение по Закона за политическа и 

гражданска реабилитация на репресирани лица, да се подготви отговор до 

Министерски съвет и подателката след запознаване с преписката и 

предприетите действия до настоящия момент, като се укаже на 

подателката да представи оригинални нотариално заверени декларации. 

  
РЕШЕНИЕ № 2 

 

 Във връзка  с писмо, вх. № 94РР-32/21.06.2011 г., относно състояние 

на стадион Ивайло, гр. Велико Търново, съдържащо искане за 

реконструкция и инвестиции в спортните съоръжения на територията на 

гр. Велико Търново, да се изиска информация от Община Велико Търново 

относно визията за развитие на спортната база и съоръжения, 

предвидените средства за това, информация за разработени програми и 

проекти в тази насока. 

 

.РЕШЕНИЕ № 3 

 

 Във връзка с молба, вх. № 69-29/21.06.2011 г., съдържаща искане за  

проверка на действията на Общинска служба по земеделие – Павликени и 

„Пътно поддържане” ЕООД по повод проведен търг за продажба на имот, 

да се подготви отговор до жалбоподателя, съобразно наличната 

информация за цитираните имоти в архива Държавна собственост.  При 

нужда да изиска допълнително такава от Общинска служба земеделие – 

Павликени. 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 

Във връзка с искане,  вх. № 94СС-41/23.06.2011 г., от общински 

съветник  при Общински съвет – Велико Търново, с което се сигнализира 

за неспазване на правилника за работа на общинския съвет, да се подготви 

отговор и изясняване на правомощията на областен управител по повод 

контрола за законосъобразност върху актовете на общинските съвети. 

. 
РЕШЕНИЕ № 5 

 

 

Във връзка с писмо, вх. № 62-4/23.06.2011 г., от Български ловно-

рибарски съюз, съдържащо искане за съдействие за изпълнение на влезли в 

сила съдебни решения, да се изпрати преписката на Държавно ловно 



стопанство – Елена, като техен представител бъде поканен за следващото 

заседание на Комисията за представяне на становище по случая.  
 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Във връзка с писмо от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, вх. № 0408-24/23.06.2011 г., с което е препратен сигнал 

относно отмяна на заповед на кмета на Община Лясковец от 1982 г. се 

установи наличие на идентични жалби от същия подател, постъпвали в 

администрацията през 2004 г., 2005 г., 2007 г. и 2010 г., поради което да се  

подготви отговор, в който да се укаже на подателя, че на тези въпроси има 

даден отговор и да се укаже, че поради липса на нови факти и 

обстоятелства последващи жалби по тези въпроси няма да бъдат 

разглеждани.  
 


