
Регистр индекс Кореспондент - адрес Относно

ОA-АВиК-197/08.06.2017 г.

100-00 Асоциация по ВиК - Благоевград - 

ВиК ЕООД Благоевград

Назначава комисия, която да се събере на 15.06.2017г. в община Якоруда и да 

извърши преглед на Публичните активи находящи се на територията на общината

ОA-АК-133/12.04.2017 г. (10-14-7) 10-14 Общински съвет - Струмяни

ВРЪЩА Решение №198 по Протокол №21 на ОбС- Струмяни/ 30.03.2017. като 

незаконосъобразно, за ново обсъждане в общинския съвет.

ОA-АК-137/13.04.2017 г. (10-11-8) 10-11 Общински съвет - Хаджидимово

Оспорва Решение №242 от протокол №19/2017г., ведно с потвърдително решение 

№257 от протокол №20/2017г. на ОбС - Хаджидимово

ОA-АК-138/13.04.2017 г. (10-11-8) 10-11 Общински съвет - Хаджидимово

Оспорва Решение №244 от протокол №19/2017г., ведно с потвърдително решение 

№258 от протокол №20/2017г. на ОбС - Хаджидимово

ОA-АК-139/18.04.2017 г. (10-04-9) 10-04 Общински съвет - Сандански

ВРЪЩА за ново обсъждане решение № 90 на ОбС- Сандански по Протокол №4 от 

заседание, проведено на 30.03.2017. като незаконосъпбразно.

ОA-АК-140/18.04.2017 г. (10-04-9) 10-04 Общински съвет - Сандански

ВРЪЩА за ново обсъждане Решение № 91 на ОбС- Сандански по Протокол № 4 от 

заседание, проведено на 30.03.2017г. като незаконосъобразно.

ОA-АК-141/18.04.2017 г. (10-04-9) 10-04 Общински съвет - Сандански

ВРЪЩА за ново обсъждане Решение № 94 на ОбС- Сандански по Протокол № 4 от 

заседание, проведено на 30.03.2017г. като незаконосъобразно.

ОA-АК-142/18.04.2017 г. (10-04-9) 10-04 Общински съвет - Сандански

ВРЪЩА за ново обсъждане Решение № 95 на ОбС- Сандански по Протокол № 4 от 

заседание, проведено на 30.03.2017г. като незаконосъобразно.

ОA-АК-143/18.04.2017 г. (10-04-9) 10-04 Общински съвет - Сандански

ВРЪЩА за ново обсъждане Решение № 96 на ОбС- Сандански по Протокол № 4 от 

заседание, проведено на 30.03.2017г. като незаконосъобразно.

ОA-АК-145/25.04.2017 г. (10-10-6) 10-10 Общински съвет - Якоруда Връща Решение №35 на ОбС - Якоруда за ново обсъждане



ОA-АК-155/03.05.2017 г. (62-00-11)

62-00 Съюзи, Колегии, Сдружения, 

Комитети - Инициативен комитет за 

организиране на референдум с.Марчево 

председател Розен марчев

насрочва на 18.06.2017г. референдум в с.Марчево във връзка с решение на 

Административен съд Благоевград по дело №512/2016г.

ОA-АК-157/05.05.2017 г. (62-00-11)

62-00 Съюзи, Колегии, Сдружения, 

Комитети - Инициативен комитет за 

организиране на референдум с.Марчево 

председател Розен марчев ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Заповед № ОА-АК-155/ 03.05.2017 г.

ОA-АК-162/16.05.2017 г. (10-06-8) 10-06 Общински съвет - Белица

Връща за ново обсъждане Решение № 278 по Протокол № 22/26.04.2017 г. на ОбС- 

Белица

ОA-АК-163/16.05.2017 г. 10-06 Общински съвет - Белица

Връща Решение №283 по протокол №22/26.04.2017г. на ОбС - Белица, като 

нищожно и незаконосъобразно

ОA-АК-165/18.05.2017 г. (10-03-8) 10-03 Общински съвет - Кресна

Връща за ново обсъждане Решение №326 по Протокол №24/2017г. на ОбС - 

Кресна

ОA-АК-166/18.05.2017 г. (10-03-8) 10-03 Общински съвет - Кресна

Връща за ново обсъждане Решение № 305 по Протокол №24/02.05.2017 г. на ОбС- 

Кресна

ОA-АК-171/18.05.2017 г. (10-03-8) 10-03 Общински съвет - Кресна

Връща за ново обсъждане Решение № 318 по Протокол № 24/02.05.2017 г. на ОбС- 

Кресна

ОA-АК-173/19.05.2017 г. (10-13-6) 10-13 Общински съвет - Петрич

Връща за ново обсъждане Решение №559 от Протокол №21/2017г. на ОбС - 

Петрич

ОA-АК-176/25.05.2017 г. (10-07-19) 10-07 Общински съвет - Гърмен

Връща за ново обсъждане Решение №297 по Протокол №24/2017г. на ОбС - 

Гърмен

ОA-АК-193/06.06.2017 г. (10-09-10) 10-09 Общински съвет - Разлог Връща за ново обсъждане Решение №119 по Протокол №5/2017г. на ОбС - Разлог

ОA-АК-194/06.06.2017 г. (10-09-10) 10-09 Общински съвет - Разлог

Връща за ново обсъждане Решение № 120 по Протокол № 5/25.05.2017 г. на ОбС- 

Разлог

ОA-АК-201/13.06.2017 г. (10-06-11) 10-06 Общински съвет - Белица

Връща за ново обсъждане Решение №290 по Протокол №24/26.05.2017г. на ОбС - 

Белица като незаконосъобразно

ОA-АК-202/13.06.2017 г. (10-06-11) 10-06 Общински съвет - Белица

Връща за ново обсъждане Решение №291 по Протокол №24/26.05.2017г. на ОбС - 

Белица като незаконосъобразно



ОA-АК-203/13.06.2017 г. (10-06-11) 10-06 Общински съвет - Белица

Връща за ново обсъждане Решение №292 по Протокол №24/26.05.2017г. на ОбС - 

Белица като незаконосъобразно

ОA-АК-204/13.06.2017 г. (10-06-11) 10-06 Общински съвет - Белица

Връща за ново обсъждане Решение №299 по Протокол №24/26.05.2017г. на ОбС - 

Белица като незаконосъобразно

ОA-АК-205/13.06.2017 г. (10-06-11) 10-06 Общински съвет - Белица

Връща за ново обсъждане Решение №304 по Протокол №24/26.05.2017г. на ОбС - 

Белица като незаконосъобразно

ОA-АК-206/13.06.2017 г. (10-06-11) 10-06 Общински съвет - Белица

Връща за ново обсъждане Решение №305 по Протокол №24/26.05.2017г. на ОбС - 

Белица като незаконосъобразно

ОA-АК-210/14.06.2017 г. (10-13-7) 10-13 Общински съвет - Петрич

Връща за ново обсъждане Решение №564 по Протокол №22/29.05.2017г. на ОбС - 

Петрич като незаконосъобразно

ОA-АК-211/15.06.2017 г. (10-04-15) 10-04 Общински съвет - Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №193 на ОбС- Сандански по Протокол № 

7/31.05.2017 г.

ОA-АК-216/19.06.2017 г. (10-12-5) 10-12 Общински съвет - Сатовча

Връща за ново обсъждане Решение № 225 на ОбС- Сатовча по Протокол 

№18/02.06.2017 г.

ОA-АК-218/19.06.2017 г. (10-13-7) 10-13 Общински съвет - Петрич

Оспорва Решение №559 от Протокол №21/27.04.2017г., ведно с потвърдително 

Решение №560 по Протокол №22/29.05.2017г. на ОбС - Петрич

ОA-АК-229/27.06.2017 г. (10-07-21) 10-07 Общински съвет - Гърмен

Оспорва Решение №297 от Протокол №24/11.05.2017г., ведно с потвърдително 

Решение №299 по Протокол №25/06.06.2017г. на ОбС - Гърмен

ОA-АК-231/29.06.2017 г. (10-10-10) 10-10 Общински съвет - Якоруда

Връща за ново обсъждане Решение №57 по Протокол №5/15.06.2017 г. на Обс- 

Якоруда

ОA-АК-232/29.06.2017 г. (10-10-10) 10-10 Общински съвет - Якоруда

Връща за ново обсъждане Решение №45 по Протокол №5/15.06.2017 г. на Обс- 

Якоруда

ОA-АК-233/29.06.2017 г. (10-10-10) 10-10 Общински съвет - Якоруда

Връща за ново обсъждане Решение №41 по Протокол №5/15.06.2017 г. на Обс- 

Якоруда

ОA-АПО-196/08.06.2017 г. (94И-00-62)

94С-00 Граждани С - Стоянка Николова 

Драговчева 

село Баня

Уважава искането за еднократно обезщетение по реда на ЗПГРРЛ на Иван Николов 

Драговчев за репресията "лишаване от свобода"

ОA-ДС-134/12.04.2017 г. 94А-00 Граждани А - Асим Адемов

Прекратява договор за наем с Асим Адемов за недвижим имот- частна държавна 

собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 

04279.609.39.1.24 с адм. адрес гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов"  № 49



ОA-ДС-167/18.05.2017 г. (08-07-12)

08-07 Община Гърмен - E_MAIL: 

obs_garmen@bitex.bg

Отменя Акт за частна общинска собственост № 1901/16.02.2017 г.  на община 

Гърмен, с който е актуван като частна общинска собственост УПИ VII с пл. № 619, 

кв. 6 по плана на с. Рибново

ОA-ДС-168/18.05.2017 г. (10-07-18)

08-07 Община Гърмен - E_MAIL: 

obs_garmen@bitex.bg

ОТМЕНЯ Акт за частна общинска собственост № 2281/ 06.04.2017 г. на Община 

Гърмен.

ОA-ДС-169/18.05.2017 г. (08-07-14)

08-07 Община Гърмен - E_MAIL: 

obs_garmen@bitex.bg

Отменя Акт за частна общинска собственост № 2137/29.03.2017 г. на община 

Гърмен, с който е актуван като частна общинска собственост УПИ XI  кв. 37 по 

плана на с.Дебрен

ОA-ДС-170/18.05.2017 г. (08-07-13)

08-07 Община Гърмен - E_MAIL: 

obs_garmen@bitex.bg

ОТМЕНЯ Акт за частна общинска собственост № 2105/ 15.03.2017 г. на Община 

Гърмен.

ОA-ДС-174/22.05.2017 г. (30-00-37)

30-00 Фирми и еднолични търговци - 

"Информационно обслужване " АД 

клон Благоевград

Прекратява договора за наем на имот- частна държавна собственост, 

представляващ- помещение № 209, находящ се на ул. Иван Михайлов №49 с 

"Информационно обслужване" АД- клон  Благоевград

ОA-ДС-223/20.06.2017 г. (08-07-20)

08-07 Община Гърмен - E_MAIL: 

obs_garmen@bitex.bg

Отменя Акт за частна общинска собственост № 2291/10.04.2017 г. на община 

Гърмен за УПИ X, кв. 18 по плана на с. Долно Дряново

ОA-ДС-226/26.06.2017 г. (52-02-10)

52-02 Национална компания 

Железопътна инфраструктура - София 

1233 

бул. Мария Луиза №110 

тел. (+359 2) 932 39 69 E_MAIL: office@rail-

infra.bg

заповед за продажба на имот №04279.618.110 по плана на гр.Благоевград на Еко - 

2000 ООД гр.Гоце Делчев относно проведен търг



ОA-ДС-227/26.06.2017 г. (52-02-9)

52-02 Национална компания 

Железопътна инфраструктура - София 

1233 

бул. Мария Луиза №110 

тел. (+359 2) 932 39 69 E_MAIL: office@rail-

infra.bg

а заповед за продажба на имот №56126.990.4015 по плана на гр.Петрич на Роза 

Петрова относно проведен търг

ОA-ОМП-178/26.05.2017 г. (04-11-3) 08-00 Общини от Благоевградска област

Заповядва тренировката за реално задействане на сиренната система в 

Благоевградска област да се проведе на 02.06.2017 г. за времето от 11.40 ч. до 

12.30 ч.

ОA-ОМП-195/08.06.2017 г. 63-00 Служби

Определя Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за 

взаимодействие с националния щаб и с общинските щабове 

 

Отменя Заповед №ОА-ОМП-406/2016 г. и всички нейни изменения

ОA-ОМП-212/15.06.2017 г. 08-00 Общини от Благоевградска област

Назначава Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в Област 

Благоевград - ОСНРБ 

 

Отменя Заповед №ОА-ОМП-71/27.02.2017г.

ОA-РК-164/16.05.2017 г. (12-00-11)

12-00 Агенции - Агенция " Митници",  

Централно митническо управление 

гр.София

предоставя безвъзмездно на Агенция " Митници"- Дизелов генератор  на ГКПП- 

Златарево- 1 бр.

ОA-РР-122/06.04.2017 г. 63-00 Служби Свиква Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на 12.04.2017г.

ОA-РР-123/07.04.2017 г. 08-13 Община Петрич Определя Стилияна Ерделска за представител от ОА

ОA-РР-129/11.04.2017 г. (08-13-15) 08-13 Община Петрич

Назначава междуведомствената комисия  за обект: Изграждане на подпорна стена 

за укрепване на скат в кв.37 с.Марикостиново, която да се събере на 03.05.2017г.



ОA-РР-130/12.04.2017 г. (30-00-74)

30-00 Фирми и еднолични търговци - Д-М-

2011 ООД 

с.Копривлен

Назначава Областен експертен съвет по устройство на територията /ЗУТ/ - За 

одобрение на ПУП-ПП за трасе на напорен тръбопровод и ел.провод за МВЕЦ 

Чучулига преминаващ през землището на с.Ново Ходжово и с.Кулата 

 

Изменя Заповед №ОА-РР-507/2016г.

ОA-РР-131/12.04.2017 г. 63-00 Служби Свиква Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на 18.04.2017 г.

ОA-РР-132/12.04.2017 г. 63-00 Служби

Провеждане на заседание на основния състав на Звеното за мониторинг и оценка 

на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 на 21.04.2017 г.

ОA-РР-136/13.04.2017 г. 63-00 Служби

Нарежда Заседание на Областният съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси на 21.04.2017.

ОA-РР-146/26.04.2017 г. 63-00 Служби

Назначава междуведомствена комисия, която да извърши пролетните проверки за 

обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирите и 

съоръженията към тях, проводимостта на речните легла и др. в периода 02.05. - 

09.05.2017г.

ОA-РР-147/26.04.2017 г. 63-00 Служби

Назначава междуведомствена комисия, която да извърши пролетните проверки за 

обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирите и 

съоръженията към тях, проводимостта на речните легла и др. в периода 02.05. - 

09.05.2017г. по речното легло

ОA-РР-148/26.04.2017 г. 63-00 Служби

Назначава междуведомствена комисия, която да извърши пролетните проверки за 

обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирите и 

съоръженията към тях, проводимостта на речните легла и др. в периода 10.05. - 

16.05.2017г.

ОA-РР-149/26.04.2017 г. 63-00 Служби

Назначава междуведомствена комисия, която да извърши пролетните проверки за 

обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирите и 

съоръженията към тях, проводимостта на речните легла и др. в периода 10.05. - 

16.05.2017г. по речното легло

ОA-РР-154/02.05.2017 г. (08-13-15) 08-13 Община Петрич

Изменя Заповед №ОА-РР-129/2017г. 

Назначава междуведомствената комисия  за обект: Изграждане на подпорна стена 

за укрепване на скат в кв.37 с.Марикостиново, която да се събере на 03.05.2017г.



ОA-РР-156/04.05.2017 г. (30-00-74)

30-00 Фирми и еднолични търговци - Д-М-

2011 ООД 

с.Копривлен

Одобрява изготвяне на ПУП-ПП за трасе на напорен тръбопровод и ел.провод за 

МВЕЦ Чучулига преминаващ през землището на с.Ново Ходжово и с.Кулата

ОA-РР-184/29.05.2017 г. (12-12-3) 08-00 Общини от Благоевградска област

Свиква заседание на Областен съвет за развитие на 06.06.2017 г. от 11.00 ч. в зала 

№ 5 на община Благоевград

ОA-РР-190/05.06.2017 г. (08-14-5)

32-02 Регионална инспекция по околната 

среда и водите - Благоевград - 2700, 

Благоевград 

ул. "Свобода" №1 

тел: (073) 88 314 012 

факс: (073) 88 51 58 E_MAIL: 

blriosv@yahoo.com

Назначава Областен експертен съвет  на 14.06.2017 г. от 14.15 ч. за одобряване на 

ПУП- парцеларен план за обект " Допълнително водоснабдяване на група села в 

община Струмяни- с.Илинденци, с.Струмяни, с.Микрево, с.Драката, с.Горна 

Крушица и с.Каменица". (з

ОA-РР-191/05.06.2017 г. (30-00-114)

32-02 Регионална инспекция по околната 

среда и водите - Благоевград - 2700, 

Благоевград 

ул. "Свобода" №1 

тел: (073) 88 314 012 

факс: (073) 88 51 58 E_MAIL: 

blriosv@yahoo.com

Назначава Областен експертен съвет на 14.06.2017 г. от 14.00 ч.  за одобряване на 

ПУП- парцеларен план за обект " Електронна оптична съобщителна мрежа на 

"ВАЙТЪЛ- И" ЕООД от кабелна шахта през с. Вълково до село Микрево (зут)

ОA-РР-192/06.06.2017 г. (30-00-36)

30-00 Фирми и еднолични търговци - 

"ТЕЛЕКАБЕЛ" АД- гр.Пазарджик

Разрешава изработване на ПУП за обект " Оптична кабелна линия за пренос на 

електронни съобщения между с.Дагоново, общ.Белица, с.Долно Драглище, 

общ.Разлог и с.Бунцево, общ.Якоруда".



ОA-РР-215/19.06.2017 г. (08-14-5)

08-14 Община Струмяни - пл. 7-ми април 

№ 1 

2825  Струмяни E_MAIL: 

strumjani_oba@yahoo.com

за одобряване на ПУП- парцеларен план за обект " Допълнително водоснабдяване 

на група села в община Струмяни- с.Илинденци, с.Струмяни, с.Микрево, с.Драката, 

с.Горна Крушица и с.Каменица". 

- имоти №000113 и 000138 с.Плоски 

- имоти №000036, 000103, 000113

ОA-РР-219/20.06.2017 г. (30-00-114)

30-00 Фирми и еднолични търговци - " 

Вайтъл-И " ЕООД

одобрява ПУП парцеларен план на електронна оптична съобщителна мрежа през 

с. Вълково до с. Микрево 

имоти - 12471.0.66, 12471.0.47 и 12471.0.38 

имоти - 55227.0.22, 55227.0.5, 23532.0.27, 23532.0.26, 23532.0.30, 25532.0.29, 

23532.0.24, 23532.0.19, 23532.0

ОА-АК-222/20.06.2017 г. (10-02-11) 10-02 Общински съвет - Симитли

Връща Решение №517 по Протокол №42/12.06.2017г. като незаконосъобразно за 

ново обсъждане


