
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 6/25.07.2011 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

Във връзка с постъпила анонимна жалба от с. Раданово, съобразно 

вътрешните правила не се отговаря на анонимни сигнали и жалби.  

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 

Във връзка с жалба, вх. № 94ГГ – 24/14.07.2011 г., за тоалетна и 

дръвчета, разположени на границата на имот на жалбоподателя и 

неизпълнение на заповед на кмета на Община Лясковец от 2008 г. за 

премахване на същите, да се изиска от Община Лясковец информация 

изпълнено ли е предписанието за премахване на тоалетната. Представени 

ли са строителни книжа за изградената стопанска постройка на границите 

на имота. 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 

Във връзка с жалба, вх. № 94АА-48/19.07.2011 г., срещу действията 

на органите на Министерство на вътрешните работи, с твърдения, че с 

действията си служителите на МВР са нарушили правата й, да се изиска 

информация от Областна дирекция на МВР има ли регистриран инцидент с 

жалбоподателката и резултатите от предприетите действия. 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 

Във връзка с повторна жалба, вх. № 94ММ-57/20.07.2011 г., с 

изразено несъгласие с подговтен отговор, с мотив, че не е взето под 

внимание обстоятелството, че има приключили съдебни дела в полза на 

жалбоподателя, същият да бъде поканен за следващо заседание. Да бъде 

изискано писмото на Регионална дирекция за национален строителен 

контрол – Сектор Велико Търново, Северен централен район, за 

премахване на оградата. Да бъде поканен и служител на Община Горна 

Оряховица. 

 
РЕШЕНИЕ № 5 

 

Във връзка с писмо, вх. № 94НН-32/20.07.2011 г., срещу действията 

на „Паркинги и гаражи” – Велико Търново, същото да се изпрати по 

компетентност на Общински съвет – Велико Търново за сведение, с оглед 

организацията на паркирането и сините зони на територията на община 

Велико Търново. 
 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Във връзка с сигнал, вх. № 94ЕЕ-18/22.07.2011 г., срещу предстояща 

сеч в местността Алачене, община Елена  на 400 дка гора, да се изиска от 



ДГС Елена информация дали местността описана в жалбата е предвидена 

за сеч в лесоустройствен проект. Да се констатира има ли решение на 

Общински съвет – Елена в тази насока. 
 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

Във връзка с жалба, вх. № 94ББ-28/25.07.2011 г., от касаеща  

решения и действия на ТЕЛК и НЕЛК, предвид приложени отговори от 

отговорни институции да се отговори на жалбоподателя, че ако е 

недоволен от решение на НЕЛК е имал възможност да обжалва същото 

пред Софийски градски съд. Да се коментират отговорите на 

институциите.  
 

 


