
Наш регистрационен 

индекс/дата Кореспондент - име Относно

ОA-АК-221/10.11.2020 Административен съд - Оспорва решение №103 по Протокол №10 на ОбС Кресна

ОA-АК-226/19.11.2020

Общински съвет - 

Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №291 по Протокол №11 от 

05.11.2020г.на Общински съвет Сандански

ОA-АК-227/19.11.2020

Общински съвет - 

Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №299 по Протокол №11 от 

05.11.2020г.на Общински съвет Сандански

ОA-АК-228/19.11.2020

Общински съвет - 

Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №302 по Протокол №11 от 

05.11.2020г.на Общински съвет Сандански

ОA-АК-229/20.11.2020

Общински съвет - Гоце 

Делчев

Връща за ново обсъждане Решение №159 по Протокол №15 от 

29.10.2020г.на Общински съвет Гоце Делчев.

ОA-АК-231/25.11.2020

Общински съвет - 

Благоевград

Връща за ново обсъждане Решение №361 по Протокол № 16/ 

13.11.2020г.от заседание на ОбС - Благоевград

ОA-АК-232/25.11.2020

Общински съвет - 

Благоевград

Връща за ново обсъждане Решение №372 по Протокол № 16/ 

13.11.2020г.от заседание на ОбС - Благоевград

ОA-АК-233/26.11.2020 Общински съвет - Якоруда

Връща за ново обсъждане Решения №№132 и 133 по протокол 

№11/12.11.2020г. на ОбС - Якоруда.

ОA-АК-242/14.12.2020

Общински съвет - 

Сандански

Връща Решение №324 по Протокол №12/30.11.2020г. от заседание на 

ОбС - Сандански като незаконосъобразно

ОA-АК-243/14.12.2020

Общински съвет - 

Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №320 по Протокол №12/30.11.2020г. 

на ОбС - Сандански

ОA-АК-244/14.12.2020

Общински съвет - 

Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №325 по Протокол №12/30.11.2020г. 

на ОбС - Сандански

ОA-АК-245/14.12.2020

Общински съвет - 

Сандански

Връща Решение №328 по Протокол №12/30.11.2020г. от заседание на 

ОбС - Сандански като незаконосъобразно

ОA-АК-246/14.12.2020

Общински съвет - 

Сандански

Връща Решение №323 по Протокол №12/30.11.2020г. от заседание на 

ОбС - Сандански като незаконосъобразно

ОA-АК-247/14.12.2020

Общински съвет - 

Сандански

Връща за ново обсъждане Решение №321 по Протокол №12/30.11.2020г. 

на ОбС - Сандански

ОA-АК-249/16.12.2020 Общински съвет - Кресна

Връща за ново обсъждане Решение №139 по Протокол №12/01.12.2020г. 

от проведено заседание на ОбС Кресна

ОA-АК-250/17.12.2020

Административен съд - 

Благоевград

Оспорва Решение №361 по Протокол № 16/ 13.11.2020г.от заседание на 

ОбС - Благоевград

ОA-АК-251/17.12.2020

Административен съд - 

Благоевград

Оспорва  Решение №372 по Протокол № 16/ 13.11.2020г.от заседание на 

ОбС - Благоевград

ОA-АК-256/18.12.2020 Общински съвет - Сатовча

Връща за ново обсъждане Решение №165 по  Протокол №12/04.11.2020 г. 

на Общински съвет - Сатовча

ОA-ДС-214/04.11.2020 Граждани Ф

Заповед за продажба на имот с идентификатор 87338.134.77 по картата 

на Якоруда

ОA-ДС-217/06.11.2020 Община Белица

Отменя Акт за частна общинска собственост №936/18.02.2019г., касае 

имот №77596.1.478, находящ се в с. Горно Краище

ОA-ДС-220/10.11.2020 Служебен вътрешен код Заповед за комисия

ОA-ДС-225/18.11.2020

Съюзи, Колегии, 

Сдружения, Комитети

За безвъзмездно предоставяне на помещение, находящо се на втори етаж 

от сграда в гр.Петрич ул.Тома Митов №3

ОA-ДС-236/30.11.2020 Служебен вътрешен код

Назначава комисия, която да приеме имот №61813.750.58 по плана на 

гр.Разлог

ОA-ДС-260/22.12.2020 Граждани А

За продажба на имот  04279.628.395 по плана на Благоевград на Асен 

Георгиев

ОA-ДС-261/22.12.2020 Група Граждани За продажба на имот  04279.628.437 по плана на Благоевград на

ОA-ДС-262/22.12.2020 Граждани А

За продажба на имот  04279.628.396 по плана на Благоевград на Антон 

Муртов

ОA-ОМП-215/04.11.2020 Служби

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. на ОУ и всички нейни 

изменения.



ОA-ОМП-216/04.11.2020 Служби

Изменя Заповед №ОА-ОМП-210/29.10.2020г. - Назначава комисия, която 

да извърши преглед на подготовката на пътищата при зимни условия.

ОA-РК-213/03.11.2020

Общини от Благоевградска 

област

Утвърждава Правила за състава, функциите, дейността и организацията на 

работа на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата на Област Благоевград.

ОA-РК-230/23.11.2020 Служебен вътрешен код

нарежда да се създаде Областна комисия по безопасност на движението - 

отменя всички предходни заповеди

ОA-РК-237/30.11.2020

Окръжна прокуратура - 

Благоевград

Поправя Заповед №ОА-РК-230/2020г. -  Областна комисия по безопасност 

на движението

ОA-РК-257/21.12.2020 Министерски съвет

Изменя Заповед №ОА-РК-337/20.12.2018 г. - Заличава Искра Младенова, 

като лице, което да отговаря за издаването на удостоверението по чл. 3, 

ал. 1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 

чуждестранни публични актове  (заверка с апости

ОA-РР-218/09.11.2020 Дирекции

Назначава междуведомствена комисия да разгледа изменението на част 

от землищната граница мужу с. Бело поле и с. Рилци.

ОA-РР-239/08.12.2020 Служби

Свикване на Областна епизоотична комисия относно болестта Инфлуенца 

по птиците на територията на област Благоевград на 10.12.2020г.


