
№ на акта Кореспондент - име Относно

ОA-АК-117/01.06.2020 г.

Общински съвет - 

Сатовча

Оспорва Решение №80 от Протокол №7/24.04.2020г. на ОбС - 

Сатовча

ОA-АК-120/02.06.2020 г.

Общински съвет - 

Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №109 по Протокол 

№4/20.05.2020г.

ОA-АК-121/02.06.2020 г.

Общински съвет - 

Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №111 от Протокол №4 на 

Общински съвет - Сандански от 20.05.2020 г.

ОA-АК-123/10.06.2020 г.

Общини от 

Благоевградска област

Указания за извършване на проверки на всички животновъдни 

обекти за отглеждане на свине - тип лично стопанство, в това число 

и нерегламентираното отглеждане

ОA-АК-129/23.06.2020 г.

Административен съд - 

Благоевград

Оспорва Решение №111 от Протокол №4 на Общински съвет - 

Сандански от 20.05.2020 г.

ОA-АК-130/23.06.2020 г.

Общински съвет - 

Сандански

Оспорва Решение №109 от Протокол №4 на Общински съвет - 

Сандански от 20.05.2020 г.

ОA-АК-137/06.07.2020 г. Служби

Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във връзка с  

Африканска чума по свинете

ОA-АК-139/08.07.2020 г.

Общински съвет - 

Разлог

Връща Решение №129 от Протокол №5/24.06.2020г. на ОбС - 

Разлог като незаконосъобразно за ново обсъждане

ОA-АК-140/08.07.2020 г.

Общински съвет - 

Разлог Връща за ново обсъждане Решение №130 по Протокол №5/2020г.

ОA-АК-141/08.07.2020 г.

Общински съвет - 

Разлог

Връща Решение №128 от Протокол №5/24.06.2020г. на ОбС - 

Разлог като незаконосъобразно за ново обсъждане

ОA-АК-142/08.07.2020 г.

Общински съвет - 

Разлог Връща за ново обсъждане Решение №132 по Протокол №5/2020г.

ОA-АК-143/08.07.2020 г.

Общински съвет - 

Разлог Връща за ново обсъждане Решение №134 по Протокол №5/2020г.

ОA-АК-154/24.07.2020 г. Дирекции

Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във връзка с  

Африканска чума по свинете

ОA-АК-161/04.08.2020 г. Дирекции

Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във връзка с  

Африканска чума по свинете

ОA-АК-163/05.08.2020 г.

Общински съвет - 

Симитли Връща за ново обсъждане Решение №150

ОA-АК-165/10.08.2020 г.

Общински съвет - 

Хаджидимово

Връща Решение №94 от Протокол №8/24.07.2020г. на ОбС - 

Хаджидимово като незаконосъобразно за ново обсъждане

ОA-АК-167/12.08.2020 г.

Общински съвет - 

Сандански

Връща за ново обсъждане решение №204 по Протокол 

№7/30.07.2020г.

ОA-АК-170/19.08.2020 г.

Общински съвет - 

Гърмен

Връща за ново обсъждане решение №181 по Протокол 

№8/04.08.2020г.

ОA-АК-174/01.09.2020 г.

Общински съвет - 

Якоруда

Връща за ново обсъждане Решение №99 по Протокол 

№8/17.08.2020г.

ОA-АК-175/01.09.2020 г.

Общински съвет - 

Якоруда

Връща Решение №101 от Протокол №8/17.08.2020г. на ОбС - 

Якоруда като незаконосъобразно за ново обсъждане

ОA-АК-176/09.09.2020 г.

Общински съвет - 

Гърмен

Оспорва Решение №181 от Протокол №8/04.08.2020г. на ОбС - 

Гърмен като незаконосъобразно

ОA-АК-178/11.09.2020 г.

Общински съвет - 

Белица

Връща Решение №160 от Протокол №11/27.08.2020г. като 

незаконосъобразно за ново обсъждане

ОA-АК-181/21.09.2020 г. Дирекции

Свиква епизоотична комисия за област Благоевград във връзка с  

Африканска чума по свинете

ОA-АК-182/24.09.2020 г.

Общински съвет - 

Благоевград

Връща Решение №313 по Протокол №14/11.09.2020г. на ОбС - 

Благоевград като незаконосъобразно за ново обсъждане

ОA-АК-185/30.09.2020 г.

Общински съвет - 

Гърмен

Връща Решение №211 в частта точка 2 от Протокол 

№9/14.09.2020г. на ОбС - Гърмен като незаконосъобразно за ново 

обсъждане

ОA-АК-186/30.09.2020 г.

Общински съвет - 

Гърмен

Връща Решение №212 от Протокол №9/14.09.2020г. на ОбС - 

Гърмен като незаконосъобразно за ново обсъждане



ОA-АК-189/30.09.2020 г.

Общински съвет - 

Петрич

Връща Решение №338 от Протокол №11/10.09.2020г. на ОбС - 

Петрич като незаконосъобразно за ново обсъждане

ОA-АК-194/15.10.2020 г.

Общински съвет - 

Кресна

Връща за ново обсъждане Решение №103 по Протокол №10 на 

ОбС Кресна.

ОA-АК-200/22.10.2020 г.

Общински съвет - 

Гърмен

Оспорва Решение №212 от Протокол №9/14.09.2020г. на ОбС - 

Гърмен като незаконосъобразно

ОA-АК-201/23.10.2020 г.

Общински съвет - 

Гърмен

Връща за ново обсъждане Решение №223 по Протокол №10 на 

ОбС Гърмен

ОA-АК-202/23.10.2020 г.

Общински съвет - 

Гърмен

Връща за ново обсъждане Решение №222 по Протокол №10 на 

ОбС Гърмен

ОA-ДС-134/01.07.2020 г.

Административен съд - 

Благоевград

Предоставя  безвъзмездно предоставяне на ВСС имот 

№04279.612.223.1.74 по плана на Благоевград, ул.Тодор 

Александров №47, ет.3 за нуждите на Административен съд 

Благоевград, за срок от 2 години

ОA-ДС-180/15.09.2020 г. Граждани Г

Определя Георги Петров Пъхков за спечелил търга за отдаване на 

под наем стая №209 на ул. Иван Михайлов №49

ОA-ДС-190/01.10.2020 г.

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите

За продажба на  имот №21498.111.29, в тер.обхват на ДГС 

Добринище

ОA-ДС-191/07.10.2020 г.

Изпълнителна агенция 

Автомобилна 

администрация - София

Отнема правото на управление върху имот №61813.750.58 по 

плана на гр.Разлог и предоставя права на управление върху 

Областна администрация - Благоевград

ОA-ДС-192/09.10.2020 г.

Политически партии, 

коалиции

Безвъзмездно право на ползване на помещение, находящо се на 

ул. Стефан Стамболов 11

ОA-ДС-197/16.10.2020 г.

Политически партии, 

коалиции

Допълва Заповед №ОА-ДС-75/27.02.2020 г. - предоставя 

безвъзмездно за ползване обект Каменица, ул.Райко Даскалов 

№7.

ОA-ОМП-166/12.08.2020 г.

Поделения на 

структури

за организиране и провеждане на прегледа на готовността за 

използване на техника-запас с мобилизационно назначение.

ОA-ОМП-183/28.09.2020 г.Дирекции

Създава междуведомствена работна група, която да изготви 

Областен план за действие при извънредна ситуация вследствие 

на увеличен миграционен натиск по границата на Р България с Р 

Гърция

ОA-ОМП-210/29.10.2020 г.Служби

Назначава комисия, която да извърши преглед на подготовката на 

пътищата при зимни условия.

ОA-РК-135/02.07.2020 г. Дирекции

Свиква на заседание Областен оперативен щаб за борба с 

коронавируса

ОA-РК-144/09.07.2020 г. Служби

Свиква на заседание Областен оперативен щаб за борба с 

коронавируса

ОA-РК-145/10.07.2020 г. Служби

Изменя Заповед №ОА-РК-77/05.03.2020г. - Създава Областен 

оперативен щаб за борба с Коронавирус инфекцията в РБългария.

ОA-РК-164/06.08.2020 г. Служби

Свиква на заседание Областен оперативен щаб за борба с 

коронавируса na 07.08.2020g.

ОA-РК-177/10.09.2020 г.

Областна дирекция на 

МВР - Благоевград За безвъзмездно предоставяне на лек автомобил "Пежо" 407.

ОA-РК-187/30.09.2020 г. Община Струмяни

Определя комисия, която да извърши преопаковане, транспорт, 

предаване за окончателно обезвреждане на пестициди и 

препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност за 

Струмяни и Сандански

ОA-РК-203/24.10.2020 г. Служби

Изменя Заповед №ОА-РК-145/10.07.2020г. - Създава Областен 

оперативен щаб за борба с Коронавирус инфекцията в РБългария.



ОA-РК-204/24.10.2020 г. Дирекции

Свиква на заседание Областен оперативен щаб за борба с 

коронавируса

ОA-РР-122/04.06.2020 г. Служби

Свиква Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие 

на Област Благоевград на 16.06.2020г.

ОA-РР-124/12.06.2020 г. Агенции Заповед за фактическо предаване на язовирите

ОA-РР-125/16.06.2020 г. Служби

Определя комисия, която да поспомогне работата на Комисията по 

заетост към Областния съвет за развитие в периода 16-22.06.2020г.

ОA-РР-126/16.06.2020 г. Служби

Свиква Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на 

Област Благоевград на 22.06.2020г.

ОA-РР-127/17.06.2020 г. Служби

Назначава комисия, която да извърши проверка за готовността и 

безопастна експлоатация на язовирите (Сканирани констативни 

протоколи и протоколи от проверка на състоянието на язовирна 

стена и съоръженията към тях).

ОA-РР-136/03.07.2020 г.

Общини от 

Благоевградска област

Одобрява и разрешава изработване на подробен устройствен план 

(ПУП) за обект: Електронна съсобщителна мрежа на Кабел актив 

ООД на територията на общините Гоце Делчев, Хаджидимов, 

Гърмен и Сатовча.

ОA-РР-155/24.07.2020 г. Община Сатовча

Разрешава за шест месеца превоза по автобусните линии по 

утвърдена общинска, областна и републиканска транспортна 

схема.

ОA-РР-168/14.08.2020 г.

Общини от 

Благоевградска област

Назначава комисия във връзка с чл. 138А, ал. 3 от Закона за водите - 

за ивършване на проверка за готовността за безопасна 

еклпоатация на язовирите и съоръженията към тях и във връзка с 

чл. 141Б, ал. 3 от Закона за водите - за извършване на 

класификация по

ОA-РР-193/13.10.2020 г.

Поделения на 

структури

Определя комисия, която да извърши преопаковане, транспорт, 

предаване за окончателно обезвреждане на пестициди и 

препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност за 

Петрич и Сандански

ОA-РР-195/15.10.2020 г.

Общини от 

Благоевградска област

Назначава комисия във връзка с чл. 138А, ал. 3 от Закона за водите - 

за ивършване на проверка за готовността за безопасна 

еклпоатация на язовирите и съоръженията към тях и във връзка с 

чл. 141Б, ал. 3 от Закона за водите - за извършване на 

класификация по

ОA-РР-196/15.10.2020 г.

Общини от 

Благоевградска област

Комисия за приемане на язовири на територията на Общини 

Струмяни, Хаджидимово и Гоце Делчев

ОA-РР-211/30.10.2020 г.

Фирми и еднолични 

търговци

за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи 

и съоръжения на техническа инфраструктура през имот 

№47189.146.745 (47189.140.6) по ККР на с.Марикостиново


