
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  

КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА,  

ПРОВЕДЕНО НА 22.08.2018 г. 
 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Във връзка с жалба с  вх. №ОА04-3825/19.06.2018 г., относно изхвърляне 

на битови отпадъци на ул. „Крайбрежна“ в близост до р. Янтра, да се 

отговори на подателя на жалбата съобразно полученото от Община Горна 

Оряховица становище и преписката да се приключи.  
 

РЕШЕНИЕ №2 

 

Във връзка с жалба с вх. №ОА04-3797/18.06.2018 г., относно окаяно 

състояние на уличното платно, канализацията и тръбопровода на ул. 

„Георги Сава Раковски“ в град Свищов, да се отговори на подателя на 

жалбата съобразно получените от Община Свищов и „ВиК Йовковци“ 

ООД становища и преписката да се приключи.  

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

Във връзка с жалба с вх. №ОА04-3570/08.06.2018 г., относно извършване 

на дърводобив в землището на с. Кесарево и нарушаване на пътната 

настилка в населеното място, в изпълнение на решение на Комисията по 

чл. 7а от УПОА е изпратено писмо с копие от преписката до Районна 

прокуратура – Горна Оряховица. 

 

РЕШЕНИЕ №4 

 

Във връзка с писмо с вх. №ОА04-3797/18.06.2018 г., относно извършени 

множество престъпления от лица, жители на с. Градец, община Котел, 

област Сливен, да се изпрати напомнително писмо до ОД на МВР – Велико 

Търново. 

 

РЕШЕНИЕ №5 

 

Във връзка с жалба с вх. №ОА04-3694/13.06.2018 г., срещу семейство от с. 

Първомайци, да се отговори на подателя на жалбата съобразно 

постъпилото от Районно управление Горна Оряховица становище и да се 

приключи преписката. 

 

РЕШЕНИЕ №6 

 

Във връзка с жалба с вх. №ОА04-3161/25.05.2018 г., относно изискване за 

плащане на такса в размер на 20 лв. за входиране на жалба в общинска 



администрация Стражица, да се изпрати копие от преписката на Районна 

прокуратура – Горна Оряховица. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №7 

 

Във връзка с жалба с вх. №ОА04-3861/20.06.2018 г., относно 

непроизнасяне на Кмета на Община Лясковец по многократно подадени 

писма, касаещи поставянето на паметна плоча на главния вход на СУ 

„Максим Райкович“ в гр. Лясковец, да се отговори на подателя на жалбата 

съобразно полученото от Община Лясковец становище и преписката да се 

приключи. 

 

РЕШЕНИЕ №8 

 

Във връзка с жалба с вх. №ОА04-5061/10.08.2018 г., относно спряно 

водоподаване от „ВиК Йовковци“ ООД, да се изпрати постъпилата жалба 

до „ВиК Йовковци“ ООД за предоставяне на становище. 

 

РЕШЕНИЕ №9 

 

Във връзка с жалба с вх. №ОА04-4999/08.08.2018 г., относно отказ на 

Община Полски Тръмбеш да издаде удостоверение за данъчна оценка на 

два имота в землището на с. Страхилово, да се изпрати постъпилата жалба 

за становище от Кмета на Община Полски Тръмбеш. 

 

РЕШЕНИЕ №10 

 

Във връзка с писмо с вх. №ОА04-4909/06.08.2018 г., относно относно 

извършени нарушения от Кмета на с. Церова кория, да се изпрати писмото 

до Регионална дирекция за „Социално подпомагане“ Велико Търново и до 

Областна дирекция на МВР – Велико Търново за предоставяне на 

становище съобразно компетенциите. 

 

 

РЕШЕНИЕ №11 

 

Във връзка с жалба с вх. №ОА04-4651/26.07.2018 г., относно наводняване 

на мазата на жалбоподателя, в резултат от спукана метална тръба на главен 

водопровод, да се изпрати постъпилата жалба до „ВиК Йовковци“ ООД за 

предоставяне на становище. 

 

РЕШЕНИЕ №12 

 

Във връзка с жалба с вх. №ОА04-4394/16.07.2018 г., относно запълване 

със земна маса на отводнително съоръжение /дере/, находящо се на ул. 

„Витоша“ в с. Кесарево, да се изпрати постъпилата жалба до Кмета на 

Община Стражица за предоставяне на становище. 


