
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  

КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА,  

ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2015 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

Във връзка с писмо  вх. № ОА04-2763/11.03.2015 г., относно 

почистване коритото на р. Стара река и изграждане на дига в местността 

„Адата“, да се отговори на жалбоподателя съгласно протокола от 

проведената проверка. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-5439/28.05.2015 г, относно тормоз 

от кмета на кметство Дебелец, да се изпрати писмо до кмета на Община 

Велико Търново за проверка и становище. 
 

РЕШЕНИЕ № 3 
 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-5532/01.06.2015 г, относно 

разсрочване на задължение към „Енерго Про“ Мрежи, да се отговори на 

жалбоподателя, че поставения въпрос не е от компетенциите на Областен 

управител. 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-5598/03.06.2015 г., относно тежко 

социално положение и настаняване в общинско жилище, да се снеме от 

отчет, без отговор. 
 

РЕШЕНИЕ № 5 
 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-5963/11.06.2015 г., относно 

прекратяване на трудов договор, да се изпрати писмо до Кмета на Община 

Полски Тръмбеш за становище. 

 

РЕШЕНИЕ № 6 
 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-5969/11.06.2015 г., да се изпрати 

писмо до Кмета на Община Горна Оряховица за становище. 

 

РЕШЕНИЕ № 7 
 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-6227/17.06.2015 г., относно 

нарушаване на обществения ред, да се изпрати писмо до Кмета на Община 

Велико Търново и РИОСВ Велико Търново. 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ № 8 
 

Във връзка със сигнал вх. № ОА04-6477/23.06.2015 г., относно 

изсичане на горски масив, да се изпрати писмо до Кмета на Община 

Златарица за становище. 

РЕШЕНИЕ № 9 
 

Във връзка със сигнал вх. № ОА04-6479/23.06.2015 г., относно 

превръщането на селски път, селска чешма и общинска мера в частен имот, 

да се изиска от Община Златарица информация за статута на посочените в 

писмото имоти, актуални скици и актове за общинска собственост. 

 
 


