КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА,
ПРОВЕДЕНО НА 14.12.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 1

Във връзка жалба, вх. № ОА04-2489/01.10.2013 г., относно липса на
нормални условия за провеждане на пълноценен тренировъчен процес на
Бадминтон клуб – Горна Оряховица, да се изготви писмо, с което да се
прикани Община Горна Оряховица, да вземе отношение към поставените
проблеми и преразгледа взетите решения относно реда за използване на
спортните съоръжения на територията на Общината и организацията на
тренировъчния процес.
РЕШЕНИЕ № 2

Във връзка жалба, вх. № ОА04-3383/28.10.2013 г., относно проведен
конкурс за отдаване под наем на пасища и ливади в землището на с.
Майско, общ. Елена, жалбата да се снеме от отчет.
РЕШЕНИЕ № 3

Във връзка жалба, вх. № ОА04-1676/28.08.2013 г., относно
извършени ремонтни дейности по сграда в УПИ IV-667, кв. 248 по плана
на гр. Велико Търново, да се изпрати напомнително писмо до Община
Велико Търново.
РЕШЕНИЕ № 4

Във връзка жалба, вх. № ОА04-900/30.07.2013 г., относно
напрежение на работното място, да се: 1. Комисията по чл. 7а от УПОА да
изготви становище до Областен управител на Област Велико Търново, с
което да се предложи да се сезира ръководителя на Инспектората на
министерството на здравеопазването за установените нарушения в РЗИ –
Велико Търново при използване и съхранение на щемпели и печати; 2. да
се изпрати писмо до ръководителя на Инспектората на министерството на
здравеопазването, относно данни за нарушения във връзка с
изработването, съхраняването и отчетността на щемпелите в РЗИ – Велико
Търново; 3. да се изпрати копие от становището на Комисията до Областен
управите на Област Велико Търново и на писмото до Министерството на
здравеопазването и на ръководителя на Инспектората на министерството
на здравеопазването до жалбоподателката.
РЕШЕНИЕ № 5

Във връзка жалба, вх. № ОА04-5303/12.12.2013 г., относно отказ на
Община Горна Оряховица да отпусне паркоместа за товарни и разтоварни
дейности на ул. Янко Боянов № 8, жалбата да се изпрати по компетентност

до Община Горна Оряховица за извършване на проверка по жалбата и да
предостави писмено становище.
РЕШЕНИЕ № 6

Да се изготви доклад за дейността на Комисията по чл. 7а от УПОА
за 2013 г.

