
Регистр индекс Относно 

ОA-АК-73/09.04.2019 г. (10-05-5) Оспорва Решение №679 по Протокол №42/28.02.2019г. 
на ОбС - Гоце Делчев като незаконосъобразно 

ОA-АК-76/11.04.2019 г. (10-04-6) Връща за ново обсъждане Решение №57 от Протокол 
№3/28.03.2019г. на ОбС - Сандански, като 
незаконосъобразно 

ОA-АК-79/15.04.2019 г. (10-08-9) Оспорва решение №934 от Протокол №48 и решение 
№947 от Протокол №49 на ОбС - Банско. 

ОA-АК-90/23.04.2019 г. (10-05-7) Връща Решение №701 по Протокол №43/28.03.2019г. 
на ОбС - Гоце Делчев като незаконосъобразно за ново 
обсъждане 

ОA-АК-95/02.05.2019 г. (10-04-8) Връща Решение №90 от протокол №4/19.04.2019г. на 
ОбС - Сандански за ново обсъждане като 
незаконосъобразно 

ОA-АК-97/09.05.2019 г. (10-08-11) Връща за ново обсъждане Решение №960 от Протокол 
№50/24.04.2019 г. на ОбС - Банско. 

ОA-АК-99/10.05.2019 г. (10-05-7) Оспорва Решение №701 по Протокол №43/28.03.2019 г. 

ОA-АК-100/13.05.2019 г. (10-06-8) Връща за ново обсъждане Решение №745 по Протокол 
№50/24.04.2019 г. 

ОA-АК-101/15.05.2019 г. (10-06-8) Връща за ново обсъждане Решение №744 по Протокол 
№50/24.04.2019г. на ОбС - Белица като 
незаконосъобразно 

ОA-АК-107/23.05.2019 г. (10-04-8) Оспорва Решение №90 по Протокол №4/19.04.2019 г. 
на ОбС - Сандански. 

ОA-АК-110/13.06.2019 г. (10-04-10) Връща за ново обсъждане Решение №127 от Протокол 
№5 на ОбС Сандански 

ОA-АК-116/24.06.2019 г. (10-13-5) Връ ща за ново обсъждане решение №1214 от 
Протокол №43  от проведено заседание на ОбС Петрич 
на 07.06.2019 г. 

ОA-ДС-93/25.04.2019 г. Нарежда на комисия да извърши  проверка на 
състоянието на имоти- държавна собственост, 
представляващи свободни и съсобствени терени и да 
изготви протоколи, които следва да се утвърдят от ОУ в 
срок до 30.06.2019 г. 

ОA-ДС-94/25.04.2019 г. Нарежда на комисия да извърши  проверка на 
състоянието на имоти- държавна собственост, 
представляващи сгради в управление на ОУ, както и 
имоти, които се ползват безвъзмездно от ведомства по 
смисъла на ЗДС и ППЗДС до 30.06.2019г. 

ОA-ДС-114/21.06.2019 г. (52-00-16) за продажба на имот №03504.402.1460.5 по плана на 
гр. Белица. 

ОA-ОМП-68/02.04.2019 г. Определя поименен състав на Областна комисия 
Военни паметници. 

ОA-ОМП-105/23.05.2019 г. (04-11-
4) 

тренировка по задействане на сирените за ранно 
предупреждение и оповестяване  на страната на 
02.06.2019 за времето от 11:40 до 12:30 часа- Деня на 
Ботев 



ОA-ОМП-118/25.06.2019 г. Определя Областен щаб за изпълнение на областния 
план за защита при бедствия и за взаимодействие с 
националния щаб и с общинските щабове. 
 
 
 
Отменя Заповед №ОА-ОМП- 252/20.09.2018 г. г. 

ОA-РК-77/12.04.2019 г. Утвърждава счетоводна и амортизационна политика, 
отменя Заповед №ОА-РК-246/2018 г. 

ОA-РР-70/08.04.2019 г. Свиква Комисията по заетост към Областния съвет за 
развитие на 15.04.2019 г. 

ОA-РР-72/08.04.2019 г. (24-13-1) Назначава епизоотична комисия  - за работна среща 
относно координация на мерки за превенция и контрол 
на африканската чума по свинете на 11.04.2019г. 

ОA-РР-80/16.04.2019 г. Определя комисия, която да подпомогне работата на  
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие 

ОA-РР-81/16.04.2019 г. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие 
на 22.04.2019 г. 

ОA-РР-108/28.05.2019 г. Свиква заседание на Областната комисия по 
безопасност на движението по пътищата на 17.06.2019 
г. от 11:00 ч. 

ОA-РР-109/11.06.2019 г. Свиква  Областния съвет за тристранно сътрудничество 
на 19.06.2019 г. от 11:00 ч. 

ОA-РР-115/21.06.2019 г. НАРЕЖДА Междуведомствена комисия, която да 
извърши проверка на състоянието на системите и 
съоръженията за предпазване от вредното въздействие 
на водите на територията на Област Благоевград и 
проводимостта на речните легла на река Струма, река 
Места  

 


