Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител
Регистр индекс

Кореспондент - адрес

Относно

Вид дейност

ОA-АК-13/11.02.2019 г. 10-13 Общински съвет (10-13-1)
Петрич

Връща решение №1123 от Протокол №39/29.01.2019г. на ОбС - АК Административен
Петрич като незаконосъобразно за ново разглеждане
контрол

ОA-АК-14/11.02.2019 г. 10-13 Общински съвет (10-13-1)
Петрич

Връща решение №1122 от Протокол №39/29.01.2019г. на ОбС - АК Административен
Петрич като незаконосъобразно за ново разглеждане
контрол

ОA-АК-19/18.02.2019 г. 10-10 Общински съвет (10-10-3)
Якоруда

Връща Решение №8 от Протокол №1/01.02.2019г. на ОбС Якоруда като незаконосъобразно за ново обсъждане

ОA-АК-20/19.02.2019 г. 10-11 Общински съвет (10-11-3)
Хаджидимово

Връща Решение №566 от Протокол №47/05.02.2019г. на ОбС - АК Административен
Хаджидимово за ново обсъждане като незаконосъобразно
контрол

ОA-АК-52/28.02.2019 г.
(08-13-5)
08-13 Община Петрич
10-01 Общински съвет ОA-АК-57/06.03.2019 г. Благоевград - E_MAIL:
(10-01-5)
obs@blgmun.com
ОA-АК-59/13.03.2019 г. 10-08 Общински съвет (10-08-7)
Банско
ОA-АК-63/14.03.2019 г.
(08-04-11)
08-04 Община Сандански

Разрешава да възложи превоз на пътниците по маршрутни
линии Петрич-Кулата, Петрич-Кромидово и Автобусна градска
линия №3 до провеждане на процедура.
Връща Решение №33 и 34 от Протокол №2/22.02.2019г. на
ОбС - Благоевград като незаконосъобразни за ново
обсъждане
Връща за ново обсъждане Решение №934
Връща за ново обсъждане Решение №23 от протокол №2

АК Административен
контрол

АК Административен
контрол
АК Административен
контрол
АК Административен
контрол
АК Административен
контрол

ОA-АК-65/21.03.2019 г. 10-05 Общински съвет - Гоце Връща Решение №679 по Протокол №42/28.02.2019г. на ОбС - АК Административен
(10-05-5)
Делчев
Гоце Делчев като незаконосъобразно за ново обсъждане
контрол

24-07 Регионална дирекция
по горите - Благоевград - ул.
Васил Коритаров № 2
Благоевград 2700
Определя пожароопасен сезон в горските територии на
ОA-АК-66/26.03.2019 г. E_MAIL:
област Благоевград за периода от 01.04.2019 г. до 30.11.2019
(24-07-2)
rugblagoevgrad@iag.bg
г.
52-02 Национална компания
Железопътна
ОA-ДС-17/13.02.2019 г. инфраструктура - "МАНТАР(52-02-2)
А" ООД, с.Марикостиново
30-00 Фирми и еднолични
ОA-ДС-21/19.02.2019 г. търговци - Агро Мел 2011
(52-02-4)
ЕООД - Симитли

ОA-ОМП-16/11.02.2019 52-00 Поделения на
г.
структури

заповед за продажба на поземлен имот с идентификатор
№47189.301.15, представляващ железопътна спирка, гара,
находящ се в с.Марикостиново, общ.Петрич на "МАНТАР- А"
ООД, с.Марикостиново
за продажба на имот, находящ се в района на жп гара
Марикостиново на Агро Мел 2011 ЕООД - Симитли.
Да бъде създадена междуведомствена работна група към
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия във
връзка с изготвянето на областния план за защита при
бедствия.

52-00 Поделения на
НАРЕЖДА да се предоставят безвъзмездно на Военно
ОA-РК-18/14.02.2019 г. структури - Военно окръжие окръжие II степен- Благоевград- компютърна конфигурация,
(52-00-6)
II степен- Благоевград
монитор, принтер и работно бюро.

АК Административен
контрол

ДС Държавна собственост

ДС Държавна собственост
ОМП Отбранителномобилизационна
подготовка

РК Ръководна дейност

ОA-РР-1/03.01.2019 г.

08-04 Община Сандански

Определя С………………….за представител за Откриване на
строителна площадка на блок "гр.Сандански, жк. "Спартак" бл.
№9, вход А и вход Б, с БУЛСТАТ 176880547 по НПЕЕМЖС
РР Регионално развитие

ОA-РР-5/29.01.2019 г.
(30-00-76)

30-00 Фирми и еднолични
търговци - Грами ЕООД
гр.Благоевград
представител Атанас
Новоселски

За учредяване право на прокарване на външна канализация
до обект: Складова база и цех за месопреработване от
техническата инфраструктура по чл.193 от ЗУТ за трасе
канализация до имот №042…………...5 по плана на
гр.Благоевград м. Джампалица, минаващо през ...................

РР Регионално развитие

ОA-РР-7/31.01.2019 г.
(30-00-10)
ОA-РР-15/11.02.2019 г.
ОA-РР-48/25.02.2019 г.
(12-00-8)

63-00 Служби

Определя К………………….. за участие в държавна приемателна
комисия за строеж: Укрепване на транзитния газопровод за
Гърция при пресичането на река Влахинска на ПК 750,
находящ се в УПИ 000396, м.Гракалица, гр.Кресна на
01.02.2019г.
РР Регионално развитие
Свиква Комисията по заетост към Областния съвет за развитие
на Област Благоевград на 13.02.2019г.
РР Регионално развитие

63-00 Служби

Определя работна група.

30-00 Фирми и еднолични
търговци - Булгартрансгаз
ЕАД

РР Регионално развитие

