
Регистр индекс Относно 

ОA-АК-4/06.01.2020 г. (10-03-
29) 

Връща за ново обсъждане решение №18 по протокол 
№3/2010 г. 

ОA-АК-7/09.01.2020 г. (10-04-1) Връща Решение №12 по Протокол №5/27.12.2019 г. за ново 
обсъждане 

ОA-АК-8/10.01.2020 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във 
връзка с  Африканска чума по свинете 

ОA-АК-10/14.01.2020 г. (10-13-
1) 

Връща за ново обсъждане Решение №66 по Протокол 
№3/2019 г. на ОбС - Петрич. 

ОA-АК-12/15.01.2020 г. (10-13-
1) 

Връща за ново обсъждане Решение №45 по Протокол 
№3/2019 г. на ОбС - Петрич. 

ОA-АК-15/21.01.2020 г. Утвърждава промяна в Областната транспортна схема на 
Област Благоевград за Община Благоевград (маршрутни 
разписания) 

ОA-АК-16/21.01.2020 г. (10-01-
2) 

Връща за ново обсъждане Решение №4 по Протокол 
№1/10.01.2020 г. 

ОA-АК-17/22.01.2020 г. (10-01-
2) 

Връща за ново обсъждане Решение №1 по Протокол 
№1/10.01.2020 г. 

ОA-АК-18/22.01.2020 г. (10-01-
2) 

Връща за ново обсъждане решение №2 по Протокол 
№1/10.01.2020 г. на ОбС - Благоевград 

ОA-АК-19/22.01.2020 г. (10-01-
2) 

Връща за ново обсъждане Решение №3 по Протокол 
№1/10.01.2020 г. 

ОA-АК-20/24.01.2020 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във 
връзка с  Африканска чума по свинете на 28.01.2020 г. 

ОA-АК-43/28.01.2020 г. (10-04-
1) 

Оспорва  Решение №12 по Протокол №5/27.12.2019 г. 

ОA-АК-46/06.02.2020 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във 
връзка с  Африканска чума по свинете на 11.02.2020 г. 

ОA-АК-51/17.02.2020 г. (10-01-
4) 

Оспорва Решение №4 по Протокол №1/10.01.2020 г. на ОбС 
- Благоевград 

ОA-АК-52/17.02.2020 г. (10-11-
2) 

Връща Решение №53 от Протокол №4/2020г. на ОбС - 
Хаджидимово за ново обсъждане като незаконосъобразни 

ОA-АК-55/18.02.2020 г. (10-11-
2) 

Връща Решение №40 от Протокол №4/2020г. на ОбС - 
Хаджидимово за ново обсъждане като незаконосъобразно 

ОA-АК-58/19.02.2020 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във 
връзка с  Африканска чума по свинете на 25.02.2020 г. 

ОA-АК-59/20.02.2020 г. (10-04-
3) 

Връща за ново обсъждане решение №56 по Протокол 
№1/06.02.2020 г. на ОбС Сандански 

ОA-АК-76/02.03.2020 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във 
връзка с  Африканска чума по свинете на 10.03.2020 г. 

ОA-АК-78/06.03.2020 г. (10-07-
5) 

Връща за ново обсъждане решение №99 по Протокол 
№5/21.02.2020г. на ОбС - Гърмен 

ОA-АК-82/11.03.2020 г. (10-04-
5) 

Връща за ново обсъждане Решение №75 от Протокол 
№2/27.02.2020 г. на ОбС-Сандански. 

ОA-АК-83/11.03.2020 г. (10-04-
5) 

Връща за ново обсъждане Решение №78 от Протокол 
№2/27.02.2020 г. на ОбС-Сандански. 



ОA-АК-84/11.03.2020 г. (10-04-
5) 

Връща за ново обсъждане Решение №82 от Протокол 
№2/27.02.2020 г. на ОбС-Сандански. 

ОA-АК-90/16.03.2020 г. (10-11-
4) 

Връща Решение №61 от Протокол №5/28.02.2020г. на ОбС - 
Хаджидимово като нищожно/незаконосъобразно за ново 
обсъждане 

ОA-АК-97/24.03.2020 г. (24-07-
2) 

Определяне на пожароопасен сезон от 01.04.2020г. до 
30.11.2020г. в ГТ 

ОA-ДС-44/04.02.2020 г. (04-21-
11) 

заповед за продажба на имот УПИ-XII в кв. 63 по плана на 
Вълкосел 

ОA-ДС-75/27.02.2020 г. (48-00-
1) 

Предоставя безвъзмездно за ползване обект Каменица, 
ул.Райко Даскалов №7 

ОA-ДС-88/13.03.2020 г. (52-02-
6) 

за продажба на имот с идентификатор 61813.750.130, 
находящ се в гр.Разлог, ул.Промишлена зона на Димитър 
Ангелов Даилов 

ОA-ДС-91/16.03.2020 г. (52-02-
2) 

За продажба на имот с идентификатор 81850.502.3, 
находящ се в с.Черна Места на Ферхат Фахредин Хюсеин 
относно проведен търг с решение №РТ - 17/05.11.2019г. на 
МТИТС 

ОA-РК-61/21.02.2020 г. Определя Ана Вангелова за администратор на профил - 
модератор в Платформа за достъп до обществена 
информация, създадена на основание чл.15 "в" от Закона 
за достъп до обществена информация(ЗДОИ) 

ОA-РК-77/05.03.2020 г. (29-00-
4) 

Създава Областен оперативен щаб за борба с Коронавирус 
инфекцията в РБългария. 

ОA-РК-79/08.03.2020 г. Свиква на заседание Областен оперативен щаб за борба с 
коронавируса 

ОA-РК-89/13.03.2020 г. Свиква Областен оперативен  щаб 

ОA-РК-95/20.03.2020 г. Заповед за преминаване на непрекъснат режим на 
Областния оперативен щаб за борба с коронавируса 

ОA-РК-96/23.03.2020 г. Свиква на заседание Областен оперативен щаб за борба с 
коронавируса 

ОA-РР-6/07.01.2020 г. (04-01-2) Приема дарението на 16 бр. язовири от описаните в 
заявлението на Кмета на Община Гоце Делчев 

ОA-РР-9/13.01.2020 г. (04-01-2) Приема дарението на язовира от описан в заявлението на 
Кмета на Община Благоевград 

ОA-РР-13/15.01.2020 г. (04-01-
2) 

Приема дарението на язовирите от описаните в 
заявлението на Кмета на Община Разлог 

ОA-РР-45/04.02.2020 г. (04-01-
2) 

Приема дарението - поземлен имот в Добротино 

ОA-РР-47/06.02.2020 г. Свиква Комисията по заетостта на 13.02.2020 г. 

ОA-РР-50/14.02.2020 г. (12-00-
8) 

Определя работна група, която да подпомага работата на 
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие 

ОA-РР-53/18.02.2020 г. (04-01-
2) 

Приема дарението на 28 бр. водни обекти от описаните в 
заявлението на Кмета на Община Сатовча 

ОA-РР-54/18.02.2020 г. (04-01-
2) 

Приема дарението на 34 бр. водни обекти от описаните в 
заявлението на Кмета на Община Струмяни 

ОA-РР-57/19.02.2020 г. (04-01-
2) 

Приема дарението на 18 бр. водни обекти от описаните в 
заявлението на Кмета на Община Симитли 



ОA-РР-60/21.02.2020 г. (04-01-
2) 

Приема дарението на описаните 11 броя водни обекти в 
заявлението от Кмета на община Хаджидимово 

ОA-РР-74/26.02.2020 г. (30-00-
13) 

Определя Стилияна Ерделска за участие в  приемателна 
комисия за обект Изграждане на защитни съоръжения 
срещу наводнения по река Струма - Симитли-река 
Градевска 

ОA-РР-81/10.03.2020 г. (30-00-
17) 

Определя инж. Стилияна Иванова Ерделска за участие в 
Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед 
№РД-19-147/2020 г. 

ОA-РР-86/12.03.2020 г. (04-01-
2) 

Назначава комисия във връзка с Договор №ДС-
3/27.01.2020 г. 

 


