
Регистр индекс Относно 

ОA-АК-120/05.07.2019 г. (11-09-2) Отказва да възобнови производството, образувано в ОА 
по искане на РАйонна прокуратура - касае обект Кафе-
аперитив Шари - Покровник 

ОA-АК-121/08.07.2019 г. (10-03-14) Връща за ново обсъждане Решение №640 от Протокол 
№48/21.06.2019г. на ОбС - Кресна, като 
незаконосъобразно за ново обсъждане 

ОA-АК-122/09.07.2019 г. (10-08-15) Връща Решение №1009 от Протокол №52/27.06.2019г. 
на ОбС - Банско като незаконосъобразно за ново 
обсъждане 

ОA-АК-124/11.07.2019 г. (10-12-6) Връща Решение №540 по Протокол №41 на ОбС - 
Сатовча като незаконосъобразно за ново обсъждане 

ОA-АК-125/12.07.2019 г. (10-06-12) Връща Решение №789 по Протокол №52/27.06.2019г. за 
ново обсъждане като незаконосъобразно 

ОA-АК-126/12.07.2019 г. (10-06-12) Връща Решение №794 по Протокол №52/27.06.2019г. за 
ново обсъждане като незаконосъобразно 

ОA-АК-128/12.07.2019 г. (10-06-12) Връща Решение №775 по Протокол №52/27.06.2019г. за 
ново обсъждане като незаконосъобразно 

ОA-АК-129/15.07.2019 г. (04-21-16) Назначава епизоотична комисия относно Тежката 
епизоотична обстановка за появата и 
разпространението на болестта „Африканска чума по 
свинете на 18.07.2019г. 

ОA-АК-138/22.07.2019 г. Указания относно Тежката епизоотична обстановка за 
появата и разпространението на болестта „Африканска 
чума по свинете 

ОA-АК-141/02.08.2019 г. (10-08-18) Оспорва Решение №1009 от Протокол №52/27.06.2019 
г. 

ОA-АК-145/05.08.2019 г. Назначава епизоотична комисия за област Благоевград 
във връзка с  Африканска чума по свинете на 
08.08.2019г. 

ОA-АК-146/06.08.2019 г. (10-12-6) Оспорва решение №540 по Протокол №41 на ОбС 
Сатовча 

ОA-АК-149/14.08.2019 г. (10-13-7) Връща решение №1297 от Протокол №45/30.07.2019г. 
на ОбС - Петрич като незаконосъобразно за ново 
обсъждане 

ОA-АК-150/14.08.2019 г. (10-13-7) Връща решение №1298 от Протокол №45/30.07.2019г. 
на ОбС - Петрич като незаконосъобразно за ново 
обсъждане 

ОA-АК-151/14.08.2019 г. Свиква епизоотичната комисия във връзка с 
Африканската чума по свинете 

ОA-АК-152/16.08.2019 г. (10-03-17) Връща Решение №658 от  Протокол №49  от проведено 
заседание на ОбС - Кресна на 01.08.2019 г. като 
незаконосъобразно за ново обсъждане 

ОA-АК-153/16.08.2019 г. (10-03-17) Връща за ново обсъждане Решение №649 по Протокол 
№49/01.08.2019 г. на ОбС Кресна 

ОA-АК-154/19.08.2019 г. (10-06-14) Връща Решение №809 по Протокол №53/31.07.2019г. на 
ОбС - Белица за ново обсъждане като 
незаконосъобразно 

ОA-АК-155/22.08.2019 г. Назначава епизоотична комисия за област Благоевград 
във връзка с  Африканска чума по свинете на 
27.08.2019г. 

ОA-АК-157/23.08.2019 г. (10-03-17) Оспорва решение №640 по Протокол №49/12.08.2019 г. 
на ОбС Кресна. 



ОA-АК-161/30.08.2019 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във 
връзка с  Африканска чума по свинете на 03.09.2019г. 

ОA-АК-162/03.09.2019 г. (10-13-7) Оспорва Решение №1297 от Протокол №45 на ОбС 
Петрич 

ОA-АК-163/03.09.2019 г. (10-13-7) Оспорва Решение №1298 от Протокол №45 на ОбС 
Петрич 

ОA-АК-164/04.09.2019 г. Свиква епизоотичната комисия във връзка с 
Африканската чума по свинете на 10.09.2019 г. 10:30 ч. 

ОA-АК-165/05.09.2019 г. (10-08-20) Връща за ново обсъждане Решение №1033 от Протокол 
№55 на ОбС Банско. 

ОA-АК-166/09.09.2019 г. (10-03-17) Оспорва решение №649 от Протокол №49/01.08.2019 г. 
на ОбС - Кресна 

ОA-АК-171/12.09.2019 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във 
връзка с  Африканска чума по свинете на 17.09.2019г. 

ОA-АК-173/19.09.2019 г. Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във 
връзка с  Африканска чума по свинете на 24.09.2019г. 

ОA-АК-177/26.09.2019 г. Назначава епизоотична комисия 

ОA-ОМП-139/30.07.2019 г. (52-00-
42) 

за организиране и провеждане на преглед на готовностт 
за предоставяне на техника-запас с мобилизационно 
назначение 

ОA-РК-123/11.07.2019 г. Създава специализирана служба, която да подготвя, 
предлага за утвърждаване и изпълнява програми за 
обучение на служителите от областна администрация 
по прилагане на Закона за мерките срещу изпирането 
на пари и да осъществява контрол. 

ОA-РК-156/23.08.2019 г. (11-09-4) Нарежда комисия, която да извърши проверка за 
наличието на законни или незаконни депа за опасни 
и/или неопасни отпадъци, сметища под мостове и 
виадукти на АМ Струма, както и на инсталации за 
изгряне на отпадъци, указана с Постановление от 
19.08.2019 г. на 

ОA-РР-147/08.08.2019 г. (94М-00-
55) 

Разрешава да се изработи проект за ПУП за обект: 
Електрозахранване на поземлен имот №013121 м. 
Градешка река землището на с.Долна Градешница, 
местоположение землище на с.Долна Градешница 
община Кресна и землище с.Илинденци община 
Струмяни 

ОA-РР-148/12.08.2019 г. Определя работна група, която да подпомогне работата 
на Комисията по заетост към Областния съвет за 
развитие. 

ОA-РР-158/26.08.2019 г. Нарежда да се проведе заседание на Звеното за 
мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие 
на социалните услуги 2016 - 2020г. на 3 септември 
2019г. 

ОA-РР-159/27.08.2019 г. Свиква заседание на Областната комисия по 
безопасност на движението по пътищата на 10.09.2019 
г. от 10:30 ч. 

ОA-РР-168/11.09.2019 г. Свиква Областния съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционни въпроси на 18.09.2019 г. 
от 10:00ч. 

 


