
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА 
ОБЛАСТ  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  

КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА,  

ПРОВЕДЕНО НА 27.09.2018 г. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

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

на избено помещение, в резултат от спукана метална тръба на главен 

водопровод, да се отговори, съгласно полученото становище и преписката 

да се приключи. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

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

Община Полски Тръмбеш да издаде удостоверение за данъчна оценка, да 

се отговори, съгласно полученото становище и преписката да се приключи. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

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

водоподаване от „ВиК Йовковци“ ЕООД Велико Търново към имот с адрес 

гр. Велико Търново, ул. „Никола Златарски“ №12, да се отговори, съгласно 

полученото становище и преписката да се приключи. 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-3962/26.06.2018 г., относно извършени 

множество престъпления от лица, жители на с. Градец, общ. Котел, да се 

изпрати отново писмо на ОД на МВР Велико Търново за становище по 

отношение на твърдението за извършен грабеж и опит за изнасилване на 

75-годишна жена. 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-5445/29.08.2018 г., относно бездействие 

на Кмета на Кметство Долна Оряховица по отношение канализирането на 

улици: Тодор Каблешков, Раховец, Петко Петков в гр. Долна Оряховица, 

да се изпрати до Кмета на Община Горна Оряховица за проверка и 

становище. 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-5916/19.09.2018 г., относно бездействие 

на Кмета на Кметство Горски долен Тръмбеш по отношение на 

нарушаване на обществения ред от група граждани на населеното място, 

да се изпрати на Районна управление – Горна Оряховица за становище. 



РЕШЕНИЕ № 7 

 

Във връзка с писмо вх. № ОА04-5924/20.09.2018 г., против направата на 

трасе за водоснабдяване на петролна база със водовземане от Шахтов 

кладенец с. Първомайци, да се изпрати до „Басейнова дирекция“ Плевен за 

становище, като приложат към него копие от обяснителните записки и 

проекти. 

 


