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РЕШЕНИЯ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.7а ОТ УПОА 

ПРОВЕДЕНО НА 06.04.2022 г. 

По т. 1 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-2110/15.03.2022 г., 

относно относно поставяне на улично осветление в с. Арбанаси, местност „Под камъка“. 

Решение № 19 
Да се изпрати отговор до жалбоподателя, в който да се съобразят предоставените 

становища от Община Велико Търново и Община Горна Оряховица и да се съобразят 

нормативните разпоредби на Закона за устройство на територията.   

 

 

 
По т. 2 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба относно размера на патентните 

дейности по ЗМДТ в раздел „Фризьорски и козметични услуги“ в общините в област Велико 

Търново. Предоставени са становища от общините в състава на област Велико Търново във 

връзка с направените предложения. 

Решение № 20 
Да се изпрати писмо до Сдружение "Салони за красота - България", в което да се 

обобщи информацията предоставена със становищата на общините от област Велико 

Търново.  

 

 

 

 По т. 3 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба, относно бездействие от Община 

Велико Търново и Наблюдателна комисия по чл. 170 от ЗИНЗС, във връзка с подадени жалби 

до тях. 

Решение № 21 
Да се изпрати писмо до жалбоподателя, с което да бъде информиран за предоставените 

становища по преписката. 

Да се изпрати писмо до Министерство на правосъдието, с което да се поиска 

предоставянето на становище по жалбите на г-н Георги Вълев. 

 

 

 

 По т. 4 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба, относно проблем свързан с 

водопроводната мрежа в гр. Свищов, е получено становище от Община Свищов. 

Решение № 22 
Да се изпрати писмо до жалбоподателя, съобразно информацията от предоставеното 

становище от Община Свищов. 

Да се изпрати писмо до Община Свищов по възможност да бъдат предприети действия 

за подмяна на водопроводната мрежа на ул. „Тодор Хрулев“ №13, №15, №17 и подмяна 

на асфалтовата настилка на същата улица. 
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По т. 5 от дневния ред: 

Във връзка с постъпило в Областна администрация писмо с вх. № ОА04-2443/22.03.2022 г. 

Решение № 23 
Писмо с вх. № ОА04-2443/22.03.2022 г. от г-н Веселин Парапанов да се приеме за 

сведение, поради това, че писма с идентично съдържание от същия жалбоподател са 

разглеждани от Комисията и в настоящото няма наведени нови факти и обстоятелства. 

 
 
 
По т. 7 от дневния ред: 

Във връзка с постъпил в Областна администрация сигнал с вх. № ОА04-2497/24.03.2022 г. 

срещу кмета и общинското ръководство на Община Дряново. 

Решение № 24 
Да се отговори на жалбоподателя, като му се предостави информация относно 

процедурата по обжалване на изпълнителни действия в изпълнителния процес. 

 
 

 
По т. 8 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-2643/28.03.2022 г., 

относно липса на предоставен отговор от Община Горна Оряховица по подадена жалба. 

Решение № 25 
Да се изиска предоставянето на становище от Община Горна Оряховица, във връзка с 

липсата на изпратен отговор на жалбоподателя по негова жалба. 

 

 

 

По т. 9 от дневния ред: 

Във връзка с постъпила в Областна администрация жалба с вх. № ОА04-2641/28.03.2022 г., 

относно бездействие на органите на МВР, във връзка с незаконна сеч в с. Дъскот, общ. 

Павликени. 

Решение № 26 
Да се изиска предоставянето на становище от Областна дирекция на МВР – гр. 

Велико Търново по фактите и обстоятелствата от жалбата. 

Да се изиска извършването на проверка и предоставянето на становище от 

Регионална дирекция по горите – Велико Търново по наведените в жалбата факти и 

обстоятелства. 

 

 

 

Заседанието беше открито в 14:00 часа и закрито в 15:10 часа, поради изчерпване на 

дневния ред. 


