КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 1/25.05.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 1

Във връзка с писмо, вх. № 94ХХ-8/16.05.2011 г., относно отношения
на подателя с Банка “ДСК” и други институции, касаещи собствен
недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, да се покани подателя
да конкретизира исканията си до областен управител и в случай, че има
оплакване срещу дейността на административен орган или обществена
организация – да посочи именно срещу кой орган и какво е оплакването.
РЕШЕНИЕ № 2

Във връзка с жалба, вх. № 69-99/17.05.2011 г., за неправомерно
преминаване и завземане на имоти в землището на община Павликени
същата, заедно с приложения констативен протокол, да бъде препратена
по компетентност на Областна дирекция “Земеделие” - Велико Търново за
извършване на проверка и в случай на констатиране на нарушения – за
съответни последващи действия. Представител на Областна дирекция
“Земеделие” – Велико Търново да бъде поканен на следващото заседание
на Комисията за доклад за предприетите действия.
РЕШЕНИЕ № 3

Във връзка с жалба, вх. № 94ХХ-7/28.04.2011 г., срещу Общинска
администрация – Свищов относно умишлено укриване на информация за
извършени нарушения на редица норми на строителното законодателство,
същата да се изпрати на Община Свищов за информация относно
поставените въпроси и предприетите от страна на администрацията
действия по сигналите на жалбоподателите. Представител на Общинска
администрация – Свищов да бъде поканен на следващо заседание на
Комисията.
РЕШЕНИЕ № 4

Във връзка със сигнал, вх. № 41-19/29.04.2011 г., от Сдружение
“Велико Търново за гората” срещу извършено засипване със земни маси на
терен, попадащ в защитена зона “Търновски височини”, да се изготви
писмо до Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико
Търново и до Общинска администрация – Велико Търново, с което да се
изиска информация относно изложените в сигнала факти и за
предприетите от страна на административните структури действия със
срок за отговор – 10 работни дни.

