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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 10.03.2022 г. 

По т. 1 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-1402/23.02.2022 г., 

относно действия и бездействия на Общинска администрация – Лясковец, във връзка с липса на 

достъп до имот в с. Драгижево, общ. Лясковец. 

Решение № 16 
Областен управител да изиска предоставянето на  становище от Община Лясковец по 

изложените в жалбата факти и обстоятелства, заедно със съответните извадки на 

графични материали, касаещи заповедта и действащия регулационен план. 

 

 
По т. 2 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-1424/24.02.2022 г., 

относно липса на предоставен отговор от Община Велико Търново по подадени жалби и 

неосъществен докрай контрол от страна на Великотърновска районна прокуратура. 

Решение № 17 
Областен управител да изиска предоставянето на становище от Община Велико 

Търново по изложените в жалбата факти и обстоятелства, като в него бъдат посочени 

отговори на въпросите - дали са извършвани проверки, какви са резултатите, ако такива 

са извършени и какви са предприетите действия от страна на Общината. Да се изиска 

предоставянето на информация, относно липсата на изпратен отговор до 

жалбоподателката по подадените писмени жалби. 

 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Във връзка с постъпили в Областна администрация писма с вх. № ОА04-1656/04.03.2022 г. 

и от Община Горна Оряховица с вх. № ОА04-1724/07.03.2022 г. по преписка, относно проблеми 

с ВиК инсталацията в общинско жилище в гр. Горна Оряховица. 

Решение № 18 
Писма с вх. № ОА04-1656/04.03.2022 г. и с вх. № ОА04-1724/07.03.2022 г. да бъдат 

приети за сведение, с оглед на това, че не са изнесени нови факти и обстоятелства и 

отговор със същото съдържание е предоставен на жалбоподателя от Областен управител 

с писмо с изх. № ОА04-1223/17.02.2022 г. 

 

 

 

Заседанието беше открито в 13:30 часа и закрито в 14:15 часа, поради изчерпване на 

дневния ред. 


