КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА,
ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 1

Във връзка с жалба вх. № ОА04-9078/06.08.2014 г., в която се
излагат възражения срещу действията на служител в Общинска
администрация при Община Горна Оряховица по повод изпълнение на
служебните му задължения, да се отговори на жалбоподателката съгласно
становището на Община Горна Оряховица.
РЕШЕНИЕ № 2
Във връзка с жалба вх. № ОА04-8489/22.07.2014 г., относно
бездействие на длъжностни лица в общинска администрация при Община
Горна Оряховица, да се отговори на жалбоподателя, че съгласно
разпореждане на Административен съд Велико Търново се прекратява
производството по административно дело № 44/2014 г. по описа на
Административен съд Велико Търново.
РЕШЕНИЕ № 3
Във връзка с жалба вх. № ОА04-1315/06.02.2015 г., относно
незаконно строителство, да се отговори на жалбоподателя, че жалби,
съдържащи същите факти и обстоятелства вече са разглеждани от
Областен управител. Последващи писма, съдържащи същите факти и
обстоятелства няма да бъдат разглеждани от Областен управител.
РЕШЕНИЕ № 4
Във връзка със сигнално писмо вх. № ОА04-364/15.01.2015 г.,
относно нападение върху граждани в увеселително заведение в гр. Велико
Търново и нанесен побой, да се отговори на жалбоподателя, че Областен
управител, като едноличен орган на изпълнителната власт на територията
на областта има конкретни правомощия разписани в Закона за
администрацията и същия не е компетентен да предприема действия в
конкретния случай.
РЕШЕНИЕ № 5
Във връзка с жалба вх. № ОА04-1085/02.02.2015 г., относно
отглеждане на селскостопански животни в регулацията на с. Каменари,
община Елена, в резултат на което се замърсява околната среда, да се
препрати до Кмета на Община Елена за извършване на проверка на място и
да предостави писмено становище.

РЕШЕНИЕ № 6
Във връзка с жалба вх. № ОА04-1266/05.02.2015 г., в която се
сигнализира, че иглолистно дърво /разположено върху земя общинска
собственост/, застрашава да падне върху имот в с. Мерданя, община
Лясковец и да нанесе материални щети, да се препрати до Кмета на
Община Лясковец за извършване на проверка на място и да предостави
писмено становище.
РЕШЕНИЕ № 7
Във връзка с жалба вх. № ОА04-1373/09.02.2015 г., относно
многократно заливан недвижим имот в с. Леденик, община Велико
Търново от водите на р. Янтра, вследствие на интензивни валежи, да се
препрати до Кмета на Кметство село Леденик за извършване на проверка
на място и да предостави писмено становище.

