ОA-АК-105/10.04.2020 г.

Кореспондент
10-04 Общински съвет Сандански
10-04 Общински съвет Сандански
10-04 Общински съвет Сандански
11-01 Административен съд Благоевград

ОA-АК-108/08.05.2020 г.

24-00 Дирекции

ОA-АК-109/11.05.2020 г.

10-12 Общински съвет Сатовча

Относно
Оспорва Решение №82 от Протокол №2/27.02.2020г.
като незаконосъобразно
Оспорва Решение №75 от Протокол №2/27.02.2020г.
като незаконосъобразно
Оспорва Решение №78 от Протокол №2/27.02.2020г.
като незаконосъобразно
Оспорва Решение №61 от Протокол №5 на ОбС Хаджидимово
Свиква епизоотична комисия за област Благоевград
във връзка с Африканска чума по свинете на
14.05.2020 г. от 10:30 ч.
Връща Решение №80 от Протокол №7/24.04.2020г. на
ОбС - Сатовча като незаконосъобразно за ново
обсъждане

ОA-АК-120/02.06.2020 г.

94К-00 Граждани К
10-12 Общински съвет Сатовча
10-04 Общински съвет Сандански

Отхвърля жалбата на Катерина Шатева срещу акт на
Кмета на Община Благоевград, а именно Заповед
№458/03.04.2020 год. за утвърждаване на картотеката
на одобрените и списъкът на отхвърлените за
общинско жилище за 2020 година.
Оспорва Решение №80 от Протокол №7/24.04.2020г.
на ОбС - Сатовча
Връща за ново обсъждане Решение №109 по Протокол
№4/20.05.2020г.

ОA-АК-121/02.06.2020 г.

10-04 Общински съвет Сандански

№ на акта
ОA-АК-99/01.04.2020 г.
ОA-АК-100/01.04.2020 г.
ОA-АК-101/01.04.2020 г.

ОA-АК-116/28.05.2020 г.
ОA-АК-117/01.06.2020 г.

ОA-ДС-107/04.05.2020 г.

Връща за ново обсъждане Решение №111 от Протокол
№4 на Общински съвет - Сандански от 20.05.2020 г.
Указания за извършване на проверки на всички
животновъдни обекти за отглеждане на свине - тип
08-00 Общини от
лично стопанство, в това число и нерегламентираното
Благоевградска област
отглеждане
11-01 Административен съд - Оспорва Решение №111 от Протокол №4 на Общински
Благоевград
съвет - Сандански от 20.05.2020 г.
10-04 Общински съвет Оспорва Решение №109 от Протокол №4 на Общински
Сандански
съвет - Сандански от 20.05.2020 г.
заповед за продажба на имот №000793 в землището
94И-00 Граждани И
на Влахи.
заповед за отнемане управлението на имоти описани в
АДС №3572/2019г. и АДС №3679/2020г. находящи се в
12-03 Държавна агенция
област Благоевград, общ. Гърмен, с. Ковачевица,
"Електронно управление"
местност „Чифте чарк“.

ОA-ДС-114/21.05.2020 г.

12-03 Държавна агенция
"Електронно управление"

ОA-АК-123/10.06.2020 г.
ОA-АК-129/23.06.2020 г.
ОA-АК-130/23.06.2020 г.
ОA-ДС-103/08.04.2020 г.

08-00 Общини от
ОA-ОМП-115/21.05.2020 г. Благоевградска област

ОA-РР-113/14.05.2020 г.

ОA-РР-122/04.06.2020 г.

Назначава комисия за изготвяне и подписване на
приемно-предавателен протокол.
Тренировка за реално задействане на сирените за
ранно предупреждение и оповестяване на страната на
02.06.2020 - Деня на Ботев

52-00 Поделения на
структури

Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в
Разрешение за строеж №РС-055 от 13.04.2020 г.

63-00 Служби

Свиква Комисиите по заетостта към Областния съвет за
развитие на Област Благоевград на 16.06.2020г.

12-00 Агенции

Заповед за фактическо предаване на язовирите

ОA-РР-125/16.06.2020 г.

63-00 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.

63-00 Служби

ОA-РР-127/17.06.2020 г.

63-00 Служби

ОA-РР-124/12.06.2020 г.

Свиква Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие на Област Благоевград на 22.06.2020г.
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).

