
Регистр индекс Относно 

ОA-АК-182/03.10.2019 г. Назначава епизоотична комисия за област Благоевград 
във връзка с  Африканска чума по свинете на 
08.10.2019г. 

ОA-АК-196/21.10.2019 г. (11-13-1) Назначава комисия, която да  извърши проверка на 
основание чл.99б от ЗГР относно установени 
нарушения при извършване на промяна на адресната 
регистрация на територията на община Кресна 

ОA-АК-197/21.10.2019 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград 
във връзка с  Африканска чума по свинете на 
22.10.2019г. 

ОA-АК-198/22.10.2019 г. (11-13-1) Допълва Заповед №ОА-АК-196/2019г. Назначава 
комисия, която да  извърши проверка на основание 
чл.99б от ЗГР относно установени нарушения при 
извършване на промяна на адресната регистрация на 
територията на община Кресна 

ОA-АК-208/24.10.2019 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград 
във връзка с  Африканска чума по свинете на 
29.10.2019г. 

ОA-АК-218/01.11.2019 г. Свиква Общински съвет Якоруда на първо заседание 
на 07.11.2019 г. от 12.00 ч. 

ОA-АК-219/01.11.2019 г. Свиква Общински съвет Разлог на първо заседание на 
13.11.2019 г. от 11.00 ч. 

ОA-АК-220/01.11.2019 г. Свиква Общински съвет Струмяни на първо заседание 
на 05.11.2019 г. от 13.00 ч. 

ОA-АК-221/01.11.2019 г. Свиква Общински съвет Хаджидимово на първо 
заседание на 08.11.2019 г. от 13.00 ч. 

ОA-АК-222/01.11.2019 г. Свиква Общински съвет Благоевград на първо 
заседание на 11.11.2019 г. от 10.00 ч. 

ОA-АК-223/01.11.2019 г. Свиква Общински съвет Петрич на първо заседание на 
14.11.2019 г. от 13.00 ч. 

ОA-АК-224/01.11.2019 г. Свиква първо заседание на ОбС Кресна на 05.11.2019 г. 
от 11:00 ч. 

ОA-АК-225/01.11.2019 г. Свиква първо заседание на Общински съвет Сатовча на 
12.11.2019 г. от 13:00 ч. 

ОA-АК-226/01.11.2019 г. Свиква първо заседание на Общински съвет Гоце 
Делчев на 08.11.2019 г. от 110:30 ч. 

ОA-АК-227/01.11.2019 г. Свиква първо заседание на Общински съвет Гърмен на 
12.11.2019 г. от 10:30 ч. 

ОA-АК-228/01.11.2019 г. Свиква първо заседание на Общински съвет Симитли 
на 06.11.2019 г. от 10:00 ч. 

ОA-АК-229/01.11.2019 г. Свиква първо заседание на Общински съвет Сандански 
на 14.11.2019 г. от 10:30 ч. 

ОA-АК-230/01.11.2019 г. Свиква първо заседание на Общински съвет Банско на 
07.11.2019 г. от 16:00 ч. 

ОA-АК-231/01.11.2019 г. Свиква първо заседание на Общински съвет Белица на 
06.11.2019 г. от 13:00 ч. 



ОA-АК-235/06.11.2019 г. (10-06-21) Връща за ново обсъждане Решение №871 по  
Протокол №57/23.10.2019г. от заседание на ОбС - 
Белица 

ОA-АК-249/22.11.2019 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград 
във връзка с  Африканска чума по свинете 

ОA-АК-259/28.11.2019 г. (08-01-106) Свиква заседание на комисията по чл.11 от Наредба 
№2/2002г. за разглеждане на предложения за 
промени в областната транспортна схема на 
05.12.2019г. 

ОA-АК-266/05.12.2019 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград 
във връзка с  Африканска чума по свинете 

ОA-АК-268/09.12.2019 г. (10-04-25) Връща за ново обсъждане Протокол №3/2019 г. в 
частта на точка 4. 

ОA-АК-270/19.12.2019 г. (10-13-10) Връща Решение №8 по Протокол №2/05.12.2019г. на 
ОбС - Петрич като незаконосъобразно за ново 
обсъждане 

ОA-АК-272/23.12.2019 г. (24-13-9) Изпълнение на Заповед РД11-2560/11.12.2019г. за 
реда и минималните срокове за населяване на свине 

ОA-ДС-234/05.11.2019 г. (08-05-35) Отнема, поради отпаднала необходимост  имот с 
идентификатор 44416.29.7 м.Голака частна държавна 
собственост в полза на община Гоце Делчев за 
изграждане на резервоар за питейни нужди за 
с.Лъжница 

ОA-ДС-239/08.11.2019 г. (52-00-57) предоставя на помещение в жк Еленово гр 
Благоевград имот №04279.626.69.1 за нуждите на 
предприятието 

ОA-ДС-264/04.12.2019 г. (52-00-57) Назначава приемо-предавателна комисия за 
помещение в жк Еленово гр Благоевград имот 
№04279.626.69.1 за нуждите на предприятието 

ОA-ОМП-206/22.10.2019 г. (03-00-
101) 

Назначава комисия, която да извърши преглед на 
състоянието на пътищата - Заповед № Р-
130/16.10.2019г. - подготовка на страната за зимния 
сезон 2019-2020г. 

ОA-РК-193/18.10.2019 г. Назначава Атие Каран за врид Кмет на Кметство 
Филипово. 

ОA-РК-194/18.10.2019 г. Назначава Асен Кирицов за врид Кмет на Община 
Банско. 

ОA-РК-232/05.11.2019 г. Във връзка с провеждане на първо заседание на ОбС - 
Якоруда на 07 ноември 2019г. ще бъда представляван 
от Заместник Областен управител 

ОA-РК-233/05.11.2019 г. Във връзка с провеждане на първо заседание на ОбС - 
Банско на 07 ноември 2019г. ще бъда представляван 
от Иван Стоянов - Заместник Областен управител 

ОA-РР-183/04.10.2019 г. (12-00-19) Свиква Комисията по заетост към Областния съвет за 
развитие на 14.10.2019 г. 

ОA-РР-186/07.10.2019 г. (30-00-93) учредява право на преминаване в местността Лъките 
във връзка с изграждане на цех за бичене на дървен 
материал и производство на пелети. 



ОA-РР-199/22.10.2019 г. (30-00-5) Определя Ерделска за представител за приемателна 
комисия 

ОA-РР-207/23.10.2019 г. (08-04-12) Поправя очевидна факточеска грешка в РС-
052/20.03.2019 г. 

ОA-РР-211/30.10.2019 г. (30-00-116) заповед за право на преминаване през имот 000745 
държавна собственост землището на с.Марикостиново 
(ВиК канал) 

ОA-РР-212/30.10.2019 г. (30-00-14) Заповед за учредяване право на преминаване през 
имот №000745 в м. Хано по плана на Марикостиново 

ОA-РР-236/07.11.2019 г. (04-01-2) Отказва да приеме дарение и връща предложението 
за обект  в ПИ №000095 в землището на Мечкул 

ОA-РР-238/08.11.2019 г. (04-01-2) Отказва да приеме дарение и връща предложението 
за прехвъляне на обекта - водоем в землището на 
Седелец 

ОA-РР-240/11.11.2019 г. (04-01-2) Отказва да приеме дарение и връща предложението 
за прехвъляне на обекта - водоем в землището на 
Брезница, м.Момина кула, имот №06306.13.55 

ОA-РР-243/15.11.2019 г. (04-01-2) Отказва да приеме дарение и връща предложението 
за прехвъляне на обекта - водоем в землището на 
Никудин, имот №003130 

ОA-РР-244/18.11.2019 г. (04-01-2) Отказва да приеме дарение и връща предложението 
за прехвъляне на обекта - водоем в землището на 
Кършело, имот №007057 

ОA-РР-246/18.11.2019 г. (04-01-2) Отказва да приеме дарението и връща предложението 
за обкт - ПИ№008091 в землището на Цапарево. 

ОA-РР-247/20.11.2019 г. (04-01-2) Отказва да приеме дарението и връща предложението 
за обкт - ПИ№007045 в землището на Цапарево 

ОA-РР-250/25.11.2019 г. (04-01-2) Приема дарението на описаните в заявлението на 
кмета на община Сандански обекти №№4030.37.12, 
4030.39.7, 20345.17.8 

ОA-РР-251/25.11.2019 г. Изменя Заповед №ОА-ОМП-206/22.10.2019 г. - 
Назначава комисия, която да извърши преглед на 
състоянието на пътищата на 27.11 и 29.11.2019 г. 

ОA-РР-260/28.11.2019 г. Уведомява за заседание на Звеното за мониторинг и 
оценка на Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги 

ОA-РР-262/29.11.2019 г. Назначава междуведомствена комисия, която да 
провери техническото и експлоатационно състояние 
на язовирните стени и съоръженията към тях (язовири) 

ОA-РР-263/03.12.2019 г. Свиква  заседание на Областната комисия по 
безопасност на движението 

ОA-РР-265/04.12.2019 г. Свиква заседание на Областния съвет за устойчиво 
енергийно развитие 

 


