
Регистр индекс Кореспондент - адрес Относно

ОA-АК-4/04.01.2018 г. (10-03-25) 10-03 Общински съвет - Кресна Връща за ново обсъждане Решение №407 по  Протокол №32/15.12.2017 г

ОA-АК-5/05.01.2018 г. (10-04-33) 10-04 Общински съвет - Сандански Връща за ново обсъждане Решение №376 по Протокол №15/20.12.2017 г.

ОA-АК-7/09.01.2018 г. (10-12-1) 10-12 Общински съвет - Сатовча

Връща за ново обсъждане Решение №321 по Протокол №24/22.12.2017г. на ОбС - 

Сатовча

ОA-АК-13/19.01.2018 г. (10-05-2) 10-05 Общински съвет - Гоце Делчев Връща за ново обсъждане решение №426

ОA-АК-35/08.02.2018 г. (10-04-3) 10-04 Общински съвет - Сандански

Оспорва Решение №376 по Протокол №15 на ОбС - Сандански и Решение 

№1/25.01.2018г. като незаконосъобразни

ОA-АК-36/08.02.2018 г. (10-05-2) 10-05 Общински съвет - Гоце Делчев

Оспорва Решение №426 по Протокол №29/28.12.2017г. на ОбС - Гоце Делчев  

като незаконосъобразно

ОA-АК-68/20.02.2018 г. (10-03-2) 10-03 Общински съвет - Кресна

Връща за ново обсъждане Решение №428 от Протокол №34/02.02.2018г. на ОбС - 

Кресна, като незаконосъобразно за ново обсъждане

ОA-АК-91/08.03.2018 г. (10-04-5) 10-04 Общински съвет - Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №37 по Протокол №2/22.02.2018г. на ОбС - 

Сандански като незаконосъобразно

ОA-АК-92/09.03.2018 г. (11-08-1)

11-08 Окръжна прокуратура - Благоевград - пл. Васил 

Левски № 1 

2700 Благоевград 

E_MAIL: op@blg.prb.bg нарежда проверка на място в Община и ОС Земеделие - Сандански.

ОA-ДС-11/12.01.2018 г. (48-00-4)

48-00 Политически партии, коалиции - Българска 

социалистическа партия (БСП)- гр. Петрич с 

председател Йорданка Атанасова

За предоставяне под наем на имот - двуетажна сград находяща се на ул.Сандо 

Китанов гр.Петрич, за нуждите на БСП Петрич

ОA-ДС-12/12.01.2018 г. (48-00-1)

48-00 Политически партии, коалиции - БСП - 

Благоевград

За Предоставяне за възмездно и временно ползване чсат от недвижим имот-

частна държавна собственост, представляващ стаи №№1, 2, 5, 6, 7 и 8, находящ 

се на ул. "Шишман" №2 - Благоевград

ОA-ДС-21/25.01.2018 г. (04-10-17)

04-10 Министерство на отбраната - ул. Дякон Игнатий 

№ 3 

София 1000 Отменя Заповед №ОА-ДС-9/2017 г.

за период: 01.01.2018-31.03.2018 г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител



ОA-ДС-24/30.01.2018 г. (52-02-2)

52-02 Национална компания Железопътна 

инфраструктура - София 1233 

бул. Мария Луиза №110 

тел. (+359 2) 932 39 69 

E_MAIL: office@rail-infra.bg

За продажба на поземлен имот №14492.67.7 по плана на Кресна на ЕТ Сашко 

Драчев гр.Кресна

ОA-ДС-33/06.02.2018 г. (11-00-13)11-00 Съдебна система - Висш съдебен съвет

предоставя безвъзмездно  имот №04279.612.223.1.74, находящ се на ул. Т. 

Александров №47 на Административен съд Благоевград.

ОA-ДС-86/02.03.2018 г.

30-00 Фирми и еднолични търговци - " Шаламанов 79" 

ЕООД- гр.Петрич

Определя " Шаламанов 79" ЕООД- гр.Петрич за спечелил търга за отдаване под 

наем на следните недвижими имоти- частна държавна собственост- първи етаж 

от двуетажна масивна сграда с идентификатор № 56126.602.3712.1, находящ се в 

гр.Петрич, ул."Тома Митов" №3

ОA-ДС-97/20.03.2018 г. (52-02-7)

52-02 Национална компания Железопътна 

инфраструктура - София 1233 

бул. Мария Луиза №110 

тел. (+359 2) 932 39 69 

E_MAIL: office@rail-infra.bg

за продажба на поземлен имот с идентификатор № 56126.990.8 по КК на 

гр.Петрич, за издаване на заповед за определяне на купувача, цената и 

условията на плащането и подписване на договор с класиралия се на първо 

място кандидат на " МЕТАЛ- СА" ЕООД гр.Петрич

ОA-ОМП-25/30.01.2018 г. (03-00-122)24-00 Дирекции

НАРЕЖДА да бъде създадена междуведомствена работна група на експертно 

ниво във връзка с актуализирането на Областния план за противодействие на 

тероризма- срок от 07.02. до 09.02.2018 г.

ОA-ОМП-62/16.02.2018 г. 63-00 Служби

Изменя заповед № ОА-ОМП-268/10.08.2017 г.  - определя поименния състав на 

Областната комисия за военни паметници

ОA-ОМП-63/16.02.2018 г. 63-00 Служби

Назначава междуведомствена комисия за приемане на ремонтно-

възстановителни работи в с.Гайтаниново на 23.02.2018г.

ОA-ОМП-64/19.02.2018 г.

37-01 Държавна комисия по сигурността на 

информацията - ул. Черковна № 90 

София 1505 

тел.: (02) 921 59 11 

факс: (02) 987 37 50 

E_MAIL: dksi@government.bg

УТВЪРЖДАВА списък на длъжностите, за които се изисква достъп до 

класифицирана информация като служебна тайна.

ОA-РК-34/07.02.2018 г. 29-00 Здравни заведения - РЗОК - Благоевград

Свиква общо събрание на собствениците, ползвателите и наемателите на 

административна сграда находяща се в гр.Благоевград, пл.Георги Измирлиев 

№9 на 09.02.2018г. - поява на гризачи



ОA-РК-67/20.02.2018 г. (62-00-4)

62-00 Съюзи, Колегии, Сдружения, Комитети - 

Конфедерация на независимите синдикати в България

Нарежда да се предоставят безвъзмездно на  РС на КНСБ- Благоевград движими 

вещи- държавна собственост- компютърна конфигурация, монитор и принтер.

ОA-РК-80/28.02.2018 г. (24-05-2)

24-05 Областна дирекция на МВР - Благоевград - ул. 

Владо Черноземски No.3 

Благоевград 2700 

E_MAIL: rdvr_bl@avala.bg

предоствя безвъзмездно движими вещи - държавна собственост -  компютърна 

техника за нуждите на Областна дирекция на МВР- Благоевград.

ОA-РК-81/28.02.2018 г. (24-00-6)

24-00 Дирекции - РД Пожарна безопастност и защита 

на населението 

гр.Благоевград

предоствя безвъзмездно движими вещи - държавна собственост -  компютърна 

техника за нуждите на РД ПБЗН гр.Благоевград

ОA-РК-82/28.02.2018 г. (67-00-12)

67-00 Училища, Детски градини, Домове за деца и др. - 

Национална хуманитарна гимназия "Св.св. Кирил и 

Методий" гр. Благоевград

предоствя безвъзмездно движими вещи - държавна собственост -  компютърна 

техника за нуждите на НХГ - Благоевград

ОA-РК-98/21.03.2018 г. (24-07-2) 63-00 Служби

Определя пожароопасен сезон в горските територии на област Благоевград за 

периода от 01.04.2018 г. до 30.11.2018 г.

ОA-РР-6/09.01.2018 г.

08-01 Община Благоевград - пл. Георги Измирлиев № 1 

Благоевград 2700 

E_MAIL: blg@blgmun.com Определя Стилияна Ерделска за представител на ОА

ОA-РР-10/11.01.2018 г. (11-07-3) 94ГГ-00 Група Граждани - наследници на Йосиф Илиев

Изменя регистъра към Плана на новобразуваните имоти по отношение на имот 

№20345.64.86 - м. Косматица в землището на с. Дебрене.

ОA-РР-14/19.01.2018 г. 08-13 Община Петрич Определя инж.Стилияна Ерделска за представител от ОА- Благоевград.

ОA-РР-17/24.01.2018 г. 08-04 Община Сандански Определя Стилияна Ерделска за представител на ОА

ОA-РР-18/24.01.2018 г. 08-04 Община Сандански Определя Стилияна Ерделска за представител на ОА

ОA-РР-19/24.01.2018 г. 08-04 Община Сандански Определя Стилияна Ерделска за представител на ОА

ОA-РР-20/24.01.2018 г. 08-04 Община Сандански Определя Георги Пасков за представител на ОА

ОA-РР-22/26.01.2018 г. (94С-00-160)

63-15 Служба по геодезия, картография и кадастър - 

Благоевград

Назначава Областен експертен съвет по устройство на територията (ЗУТ), 

комисията да се събере на 31.01.2018г. - доброволна делба на имот 

№04279.619.6 находящ се в землището на гр.Благоевград, бул. Васил Левски 

№60

ОA-РР-23/29.01.2018 г. (11-07-1) 11-07 Районен съд - Сандански

Изменя регистъра към плана на новообразуваните имоти за землището на с. 

Дебрене по отношение на имот №20345.64.55



ОA-РР-32/05.02.2018 г. 63-00 Служби

НАРЕЖДА свикване на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално 

развитие на 09.02.2018 г.

ОA-РР-37/12.02.2018 г. 63-00 Служби

Определя работна група, която да подпомогне работата на Комисията по заетост 

към Областния съвет за регионално развитие

ОA-РР-69/21.02.2018 г.

08-01 Община Благоевград - пл. Георги Измирлиев № 1 

Благоевград 2700 

E_MAIL: blg@blgmun.com ОПРЕДЕЛЯ инж.Стилияна Ерделска за представител от ОА- Благоевград.

ОA-РР-83/01.03.2018 г.

08-01 Община Благоевград - пл. Георги Измирлиев № 1 

Благоевград 2700 

E_MAIL: blg@blgmun.com

Изменя  Заповед № ОА-РР-69/ 21.02.2018 г. на ОУ и определя за представител 

Стилияна Ерделска

ОA-РР-84/01.03.2018 г. 08-04 Община Сандански Определя инж.Георги Пасков за представител от ОА- Благоевград.

ОA-РР-85/01.03.2018 г. 08-04 Община Сандански Определя инж.Георги Пасков за представител от ОА- Благоевград

ОA-РР-100/23.03.2018 г. 63-00 Служби

Нарежда свикване на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на 

област Благоевград на 03.04.2018 г. в Конферентната зала на ОА- Благоевград.

ОA-РР-101/23.03.2018 г. (11-07-11)94И-00 Граждани И - =============в, гр.Сандански

Изменя и допълва плана на новообразуваните имоти за землището на 

с.Дебрене, общ.Сандански

ОA-РР-105/30.03.2018 г.

08-01 Община Благоевград - пл. Георги Измирлиев № 1 

Благоевград 2700 

E_MAIL: blg@blgmun.com Определя инж. Стилияна Ерделска за представител от ОА


