
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  

КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА,  

ПРОВЕДЕНО НА 14.09.2015 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-7034/06.07.2015 г. и във връзка с 

писмо с вх. № ОА04-8195/06.08.2015 г., относно наводнение на частен 

имот, да се изпрати писмо до Кмета на кметство Самоводене, с копие до 

жалбоподателя и Кмета на Община Велико Търново, с препоръка да се 

организира и проведе хидрогеоложко проучване на терена. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-7055/07.07.2015 г, относно нанесени 

щети върху пчелни семейства в резултат на пръскане на насъждения от 

слънчоглед, да се изпрати писмо до ОДБХ Велико Търново. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 
 

Във връзка с жалба вх. № № ОА04-7496/20.07.2015 г. и ОА04-

8281/07.08.2015 г., относно замърсяване на околната среда в района на 

бившата Ж.П. гара в гр. Златарица, да се отговори на жалбоподателя. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-8395/11.08.2015 г, да се изпрати 

писмо до Кмета на Община Свищов за проверка и становище по 

отношение на преустройството и замърсяването на избения етаж на къщата 

от съседите на жалбоподателката. 

 

РЕШЕНИЕ № 5 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-8377/11.08.2015 г, относно 

отглеждане на селскостопански животни в регулация, да се снеме от отчет. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 6 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-8727/20.08.2015 г, относно 

отглеждане на селскостопански животни в регулация, да се изпрати писмо 

до Кмета на Община Елена, РИОСВ Велико Търново, РЗИ Велико Търново 

и ОДБХ за проверка и становище. 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 7 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-8553/14.08.2015 г, относно 

незаконно строителство, да се изпрати писмо до Кмета на Община Велико 

Търново за проверка и становище по поставените проблеми. 

 

РЕШЕНИЕ № 8 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-8515/13.08.2015 г, относно 

проектиране и изграждане на път, да се изпрати писмо до Кмета на 

Община Елена за проверка и становище по поставените проблеми. 

 

РЕШЕНИЕ № 9 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-9631/10.09.2015 г, относно 

назначаване на служители в Община Павликени без конкурс, да се изпрати 

писмо до Кмета на Община Павликени за проверка и становище по 

поставените проблеми. 

 

РЕШЕНИЕ № 10 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-9647/11.09.2015 г, относно 

неудовлетворение от получен от Община Елена отговор по жалба, да се 

отговори на жалбоподателя съгласно изискванията на Закона за горите. 

 

РЕШЕНИЕ № 11 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-9694/11.09.2015 г, относно 

изграждане и експлоатация на предприятие – инсталация за сепариране на 

отпадъци и експлоатация на „Еко-феникс“ ЕООД, гр Свищов, да се 

изпрати писмо до Кмета на Община Велико Търново, РЗИ Велико 

Търново, РИОСВ Велико Търново за проверка и становище по поставения 

проблем. 

 

РЕШЕНИЕ № 12 
 

Във връзка с жалба вх. № ОА04-9610/10.09.2015 г, относно 

бракониерски набези на яз. Ал. Стамболийски, да се изпрати писмо до ОД 

на МВР Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури за проверка и становище по поставения проблем; да се 

организира среща със заинтересованите страни. 

 

 


