Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител за периода 01.04.2018-30.
Регистр индекс
ОA-АК-113/12.04.2018 г. (10-14-8)
ОA-АК-115/12.04.2018 г. (10-05-4)
ОA-АК-119/17.04.2018 г. (10-09-6)
ОA-АК-121/17.04.2018 г. (10-11-7)
ОA-АК-122/17.04.2018 г. (10-11-7)
ОA-АК-123/18.04.2018 г. (10-04-7)
ОA-АК-125/20.04.2018 г. (10-12-4)
ОA-АК-141/03.05.2018 г. (10-05-4)
ОA-АК-145/11.05.2018 г. (10-04-9)
ОA-АК-158/11.06.2018 г. (10-08-11)
ОA-АК-159/11.06.2018 г. (10-08-11)
ОA-АК-160/14.06.2018 г. (10-09-8)
ОA-АК-161/14.06.2018 г. (10-11-11)
ОA-АК-162/14.06.2018 г. (10-11-11)
ОA-АК-163/15.06.2018 г. (10-07-13)
ОA-АК-166/20.06.2018 г.
ОA-АК-169/25.06.2018 г. (10-05-6)
ОA-АК-171/26.06.2018 г. (10-10-7)
ОA-АК-175/27.06.2018 г. (10-10-7)
ОA-ДС-110/12.04.2018 г.

ОA-ДС-111/12.04.2018 г.

ОA-ДС-112/12.04.2018 г.

ОA-ДС-114/12.04.2018 г. (52-04-1)
ОA-ДС-136/30.04.2018 г.

ОA-ДС-140/02.05.2018 г. (04-21-25)
ОA-ДС-148/15.05.2018 г. (04-21-3)
ОA-ОМП-151/28.05.2018 г. (04-11-7)

ОA-ОМП-157/07.06.2018 г.
ОA-РР-109/05.04.2018 г. (04-04-2)

ОA-РР-117/16.04.2018 г.
ОA-РР-118/16.04.2018 г.

ОA-РР-144/10.05.2018 г.

ОA-РР-147/15.05.2018 г. (11-07-31)
ОA-РР-170/25.06.2018 г.

ОA-РР-176/29.06.2018 г.

ове в изпълнение на правомощията на областния управител за периода 01.04.2018-30.06.2018
Относно
връща за ново обсъждане Решение №314
ВРЪЩА Решение № 462 от Протокол №31/ 07.03.2018 г. на ОбС- Гоце Делчев като
незаконосъобразно за ново обсъждане.
ВРЪЩА Решение № 69 от Протокол №3/ 29.03.2018 г. на ОбС- Разлог като незаконосъобразно за
ново обсъждане.
ВРЪЩА Решение № 439 от Протокол № 36/ 30.03.2018 г. на ОбС- Хаджидимово като
незаконосъобразно за ново обсъждане.
ВРЪЩА Решение № 440 от Протокол № 36/ 30.03.2018 г. на ОбС- Хаджидимово като
незаконосъобразно за ново обсъждане.
Оспорва решение №37 по Протокол №2/2018 г. и Решение №63 по Протокол №3/2018 г. на ОбС
Сандански.
Връща Решение №362 от Протокол №27 за ново обсъждане
Оспорва решение №462 от Протокол №31/07.03.2018 г.
Връща за ново обсъждане Решение №113 от Протокол №4/26.04.2018г. на ОбС - Сандански
Връща за ново обсъждане Решение №730
Връща за ново обсъждане Решение №735
Връща за ново обсъждане Решение №119
Връща Решение № 464 от Протокол №38/ 30.05.2018 г. на ОбС- Хаджидимово като
незаконосъобразно за ново обсъждане.
Връща Решение № 467 от Протокол №38/ 30.05.2018 г. на ОбС- Хаджидимово като
незаконосъобразно за ново обсъждане.
Връща Решение №465 по Протокол №37 на ОбС - Гърмен
Оспорва Решение 113 от 26.04.2018 г. ведно с потвърдително Решение № 132/31.05.2018 г.
Връща Решение №513 от Протокол №33/31.05.2018г. на ОбС - Гоце Делчев за ново обсъждане
Връща за ново обсъждане Решение №70 и Решение №71 от Протокол №4/08.06.2018г. на ОбС Якоруда
Връща за ново обсъждане Решение № 69 на ОбС- Якоруда като незаконосъобразно.
Определя Мар-Ком ООД за спечелил търг за отдаване под наем на имот №04279.621.34.1.3 - ул.
"Свобода" №1, гр.Благоевград
Определя Делта Консулт ВХ за спечелил търг за отдаване под наем на помещение - стая №323 с
идентификатор 04279.609.39.1.28,
ул. "Иван Михайлов" 49
Определя Делта Консулт ВХ за спечелил търг за отдаване под наем на помещение - стая №322 и
стая №324 с идентификатор 04279.609.39.1.28,
ул. "Иван Михайлов" 49
Прекратява административното производство, образувано по реда на чл.24, ал.1 от АПК във
връзка с чл.80, ал.1 от ЗДС за изземване от Гранд хотел Банско ЕАД на поземлени имоти
№02676.502.17 и №02676.502.18 по плана на гр.Банско
Предоставя под наем на 9 броя помещения (стаи) в имот №04279.621.34.1.10 - ул. "Свобода" №1,
гр.Благоевград

за продажба на имот №000263 по плана на с.Пирин
Определя за спечелил търга за имотУПИ XI, пл. №170, кв.32 по плана на с. Лъжница,
представляващ двор с построена в него сграда - горски пункт.
Заповед за тренировка за реално задействане на сиренната система на 02 юни 2018 г.
Нарежда да се сформира междуведомствена работна група във връзка с Указания за
разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия "
Свиква Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие на 16.04.2018г.
Определя комисия, която да подпомогне работата на Комисията по заетост към Областния съвет
за развитие за разработване на регионална програма за заетост.
Свикване на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на 23.04.2018 г.
Провеждане на заседание на основния състав на Звеното за мониторинг и оценка на Областна
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020г. на 17.05.2018 г.
Изменя плана на новообразуваните имоти в частта й за имоти №№57176.207.7, 57176.207.8,
57176.207.9, 57176.207.10, 57176.207.11, 57176.207.13 и 57176.207.15 по плана на с. Поленица.
Изменя Заповед № ОА-РР-83/ 01.03.2018 г. на ОУ и определя за представител Георги Пасков
НАРЕЖДА Междуведомствена комисия, която да извърши проверка на състоянието на системите и
съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите на територията на Област
Благоевград и проводимостта на речните легла на река Струма, река Места

