КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА,
ПРОВЕДЕНО НА 22.04.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 1
Във връзка с жалба вх. № ОА04-1732/29.02.2016 г, относно
замърсяване на р. Янтра при гр. Долна Оряховица и въвеждане в
експлоатация на Допълнителна канализационна станция за отпадъчни
води, да се изиска становище от Кмета на Община Горна Оряховица по
отношение на срока за въвеждане в експлоатация на Допълнителната
канализационна помпена станция в гр. Долна Оряховица.
РЕШЕНИЕ № 2
Във връзка с писмо вх. № ОА04-13071/11.12.2015 г., относно
премахване на трайни знаци, определящи трасето на общински полски път
№ 18011 в землището на с. Нова Върбовка, да се отговори на Кмета на
Община Стражица по отношение на наличието на трайни знаци; да се
отговори на жалбоподател, съгласно становището на Областна дирекция
„Земеделие“ Велико Търново и преписката да се приключи.
РЕШЕНИЕ № 3
Във връзка с жалба вх. № ОА04-1431/19.02.2016 г., относно
проблеми с отчитането на ВиК услуги, да се отговори на жалбоподателя
съгласно становището на „ВиК Свищов“ ЕАД и преписката да се
приключи.
РЕШЕНИЕ № 4
Във връзка с жалба вх. № № ОА04-1733/29.02.2016 г., относно
облагане на недвижим имот с данък и такса битови отпадъци, да се
отговори на жалбоподателя, че са имали възможност да обжалват
мълчаливия отказ на Кмета на Община Сухиндол за достъп до обществена
информация.
РЕШЕНИЕ № 5
Във връзка с жалба вх. № ОА04-2858/08.04.2016 г, да се отговори на
жалбоподателя, че Областен управител е изисквал многократно становище
от Кмета на Община Горна Оряховица и същият е извършвал проверки по
подадените от него сигнали.

РЕШЕНИЕ № 6
Във връзка с жалба вх. № ОА04-1169/12.02.2016 г., относно
доброволно премахване на незаконно изградена яма, да се изиска
становище от Кмета на Община Павликени за твърденията в обяснителната
записка на архитекта за изчерпване на ямата.
РЕШЕНИЕ № 7
Във връзка с жалба вх. № ОА04-1482/22.02.2016 г. относно
незаконно строителство, да се отговори на жалбоподателя.
РЕШЕНИЕ № 8
Във връзка с писмо вх. № ОА04-3198/18.04.2016 г., да се изпрати до
Кмета на Община Горна Оряховица за становище.
РЕШЕНИЕ № 9
Във връзка с писмо вх. № ОА04-2632/31.03.2016 г., относно
събиране на финансови средства за изграждане на ограда по южната
граница на Република България, да се отговори на жалбоподателката, че
Областен управител е второстепенен разпоредител с бюджет към
първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на Министерски съвет
и същата може да се обърне към неправителствени организации или
институции, които биха съдействали за осъществяване на нейното
предложение.
РЕШЕНИЕ № 10
Във връзка с писмо вх. № ОА04-1732/29.02.2016 г, относно оказване
на помощ, за да бъде извършен ремонт на обща част от съсобствена
жилищна сграда, да се снеме от отчет.
РЕШЕНИЕ № 11
Във връзка с писмо вх. № ОА04-2013/11.03.2016 г, относно искане за
премахване на шапрон, да се провери дали за оставянето на шапрон е
необходимо разрешение от общо събрание и да се отговори на
жалбподателката.

