
ПРОТОКОЛ № 51/23.04.2019 Г. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 623 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 042069 с площ от 1,173 дка, 

находящ се в местността „Разпътя“, землище на село Ковачевица, актуван с 

АЧОС № 5615 от 17.01.2019 година, на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото 

на собственост на наследниците на Коста Стоянов Дрянков, бивш жител на село 

Ковачевица, чрез Крум Костов Дрянков.   

 

РЕШЕНИЕ № 624 

 

Общински съвет село Гърмен определяне увеличение с 10 на сто, на 

основното месечно възнаграждение  на кметовете по села и кметски наместници 

в община Гърмен, считано от 01.01.2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 625 

  

Общински съвет село Гърмен определяне увеличение с 10 на сто, на 

основното месечно възнаграждение  на Кмета на  община Гърмен, считано  от 

01.01.2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 626 

 
Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2019 година в община Гърмен, както следва: 
 

I. В глава II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА, след 

точка 147 се допълва: 

 148.Земеделски имот с начин на трайно ползване храсти с площ от 1.107 

дка /хиляда сто и седем кв.м./, шеста категория, находящ се в местността 

“Усойките” представляващ имот № 026014 /двадесет и шест хиляди и 

четиринадесет/ по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, 

община Гърмен, област Благоевград. АЧОС №1231/19.07.2016 г. 

 149.Земеделски имот с начин на трайно ползване Изостав. тр. нас., с площ 

от 0.616 дка /шестстотин и шестнадесет/ кв.м, шеста категория, находящ се в 

местността „Падинето“, представляващ имот № 028100 /двадесет и осем хиляди 

и сто / по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община 

Гърмен, област Благоевград. АЧОС №5643/26.03.2019 г. 

 150.Земеделски имот с начин на трайно ползване Изостав. тр. нас., с площ 

от 0.246 дка /двеста четиридесет и шест/ кв.м, пета категория, находящ се в 

местността „Усойките“, представляващ имот № 028112 /двадесет и осем хиляди 

сто и дванадесет/ по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, 

община Гърмен, област Благоевград. АЧОС №5641/25.03.2019 г. 

 151.Земеделски имот с начин на трайно ползване Изостав. тр. нас., с площ 

от 0.121 дка /сто двадесет и един/ кв.м, пета категория, находящ се в местността 

„Падината“, представляващ имот № 028118 /двадесет и осем хиляди сто и 

осемнадесет/ по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община 



Гърмен, област 

Благоевград. АЧОС №5642/26.03.2019 г. 

 152. Земеделски имот с начин на трайно ползване Храсти с площ от 5.075 

дка /пет хиляди седемдесет и пет/ кв.м, шеста категория, находящ се в 

местността „Усойките“, представляващ имот № 026011 /двадесет и шест 

хиляди и единадесет/ по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, 

община Гърмен, област Благоевград. АЧОС №5662/17.04.2019 г. 

 153. Земеделски имот с начин на трайно ползване „Нива“ с площ от 2,850 

дка /две хиляди осемстотин и петдесет кв. м/, шеста категория, находящ се в 

местността „Съртлар“, съставляващ имот с идентификатор № 24267.35.2 

/двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет и пет 

точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на директора на АГКК, землище на село 

Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, община Гърмен, област Благоевград. АЧОС № 5622 от 

18.02.2019 г., 
 
II. В глава V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА, след точка 16 се 
допълва: 

 
17. Терен с площ от 10 кв. м., част от площадно пространство находящ се 

в северозападната страна от УПИI, кв. 10 по плана на с. Долно Дряново, общ. 
Гърмен. 

18. Помещение с площ от 30 кв. м. находящо се на първи етаж в сградата на 

Кметство с. Долно Дряново. АЧОС №177/07.03.2005 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 627 

 

1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот № 026014, с начин на трайно ползване „Храсти“, с площ от 

1,107 дка. шеста категория, находящ се в местността „Усойките“, по картата на 

възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно АЧОС № 

1231/19.07.2016 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 10 029 
(десет хиляди двадесет и девет) лева. 

 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 
на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 628 

 

1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот № 028100, с начин на трайно ползване „Изастав. тр. нас.“, с 

площ от 0,616 дка, шеста категория, находящ се в местността „Падинето“, по 

картата на възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно 

АЧОС № 5643 от 26.03.2019 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 5 735 

(пет хиляди седемстотин тридесет и пет) лева. 
 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 

на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 
 

 



РЕШЕНИЕ № 629 

 

1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот № 028112, с начин на трайно ползване „Изостав. тр. нас.“, с 

площ от 0,246 дка, пета категория, находящ се в местността „Усойките“, по 

картата на възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно 

АЧОС № 5641 от 26.03.2019 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 3 313 

(три хиляди триста и тринадесет) лева. 

 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 
на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 
 

РЕШЕНИЕ № 630 

 

1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот № 028118, с начин на трайно ползване „Изостав. тр. нас.“, с 

площ от 0,121 дка, пета категория, находящ се в местността „Падината“, по 

картата на възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно 

АЧОС № 5642 от 26.03.2019 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 1 630 

(хиляда шестстотин и тридесет) лева. 
 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 
на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

РЕШЕНИЕ № 631 

 

 1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот № 028143, с начин на трайно ползване „Изостав. тр. нас.“, с 

площ от 1,363 дка, шеста категория, находящ се в местността „Падинето“, по 

картата на възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно 

АЧОС № 1006/12.02.2015 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 12 690 

(дванадесет хиляди шестстотин и деветдесет ) лева. 
 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 
на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

РЕШЕНИЕ № 632 

 

 1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот № 021102, с начин на трайно ползване „Храсти.“, с площ от 

0,480 дка, шеста категория, находящ се в местността „Гробето“, по картата на 

възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно АЧОС № 

5612/17.01.2015 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 4 800 

(четири хиляди и осемстотин) лева. 
 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 

на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 633 

 

 1. Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 

публична общинска собственост, представляващ част от площадно 

пространство с площ от 10 кв. м, находящ се в северозападната част от УПИ I, 

кв. 10 по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със 

Заповед № 509/1968 г. 

 2. Определя начална тръжна цена от 11,60 лв. на месец без включен ДДС, 

съгласно Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 3. Възлага на Кмета на общината да извърши процедурата за отдаване под 

наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по реда 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

РЕШЕНИЕ № 634 

 

 1.Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 

публична общинска собственост, представляващ част от квартална градинка с 

площ от 32 кв. м, находящ се в УПИ I, кв. 36 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен, 

обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 2/1993 г. 

 2.Определя начална тръжна цена от 47,68 лв. на месец без включен ДДС, 

съгласно Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 3. Възлага на Кмета на общината да извърши процедурата за отдаване под 

наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по реда на 

Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

РЕШЕНИЕ № 635 

 

 1.Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 

публична общинска собственост, представляващ площадно пространство с площ 

от 90 кв. м, находящ се в УПИ II, кв. 1 по регулационния план на с. Хвостяне, общ. 

Гърмен, обл. Благоевград одобрен със Заповед № 14/1991 г. 

 2.Определя начална тръжна цена от 104,40 лв. на месец без включен ДДС, 

съгласно Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 3. Възлага на Кмета на общината да извърши процедурата за отдаване 

под наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по 

реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

РЕШЕНИЕ № 636 

 

 1.Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 

публична общинска собственост, представляващ терен под върбата от 10 кв. м, 

находящ се в улица между кв. 7 и кв. 8 по регулационния план на с. Долно Дряново, 

общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 509/1968 г. 

2.Определя начална тръжна цена от 11,60 лв. на месец без включен ДДС, 



съгласно Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 3. Възлага на Кмета на общината да извърши процедурата за отдаване 

под наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по 

реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

РЕШЕНИЕ № 637 

 

 1.Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 20 кв. м, на 

първия етаж от здравна служба, находяща се в УПИ I, кв. 4 по регулационния план 

на  с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 490/1969 г. 

2.Определя начална тръжна цена от 36,80 лв. на месец без включен ДДС, 

съгласно Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 3. Възлага на Кмета на общината да извърши процедурата за отдаване 

под наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по 

реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

РЕШЕНИЕ № 638 

 

 1.Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 

публична общинска собственост, помещение с площ от 50 кв. м, в приземния етаж 

от двуетажна масивна сграда, представляваща кметство и читалище, находящо 

се в  УПИ XII, кв. 19 по регулационния план на  с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград, одобрен със Заповед №14/1990 г. 

2.Определя начална тръжна цена от 35,50 лв. на месец без включен ДДС, 

съгласно Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 3. Възлага на Кмета на общината да извърши процедурата за отдаване 

под наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по 

реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

РЕШЕНИЕ № 639 

 

 1.Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 

публична общинска собственост, представляващ част от зелена площ от 107 кв. 

м, находяща се в УПИ I, кв. 70 по регулационния план на с. Огняново, общ. Гърмен, 

обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 9/1999 г. 

 2.Определя начална тръжна цена от 141,24 лв. на месец без включен ДДС, 

съгласно Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 3.Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата за отдаване 

под наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по 

реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 



РЕШЕНИЕ № 640 

 

 1.Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 

публична общинска собственост, с  площ от 1 кв. м, находяща се на първия етаж 

от двуетажна масивна сграда – кметство в в УПИ III, кв. 14  по регулационния 

план на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 490/1969 г. 

 2.Определя начална тръжна цена от 1,84 лв. на месец без включен ДДС, 

съгласно Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 3.Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата за отдаване 

под наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по 

реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

РЕШЕНИЕ № 641 

 

 1.Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - 

публична общинска собственост, представляващ помещение на първия етаж в 

кметство с площ от 30 кв. м, находящ се в УПИ I, кв. 10 по регулационния план на 

с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 509/1968 г. 

 2.Определя начална тръжна цена от 53,70 лв. на месец без включен ДДС, 

съгласно Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 3.Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата за отдаване 

под наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по 

реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

РЕШЕНИЕ № 642 

 

1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот № 026011, с начин на трайно ползване „Храсти“, с площ от 

5,075 дка, шеста категория, находящ се в местността „Усойките“, по картата на 

възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно АЧОС № 5662 от 

17.04.2019., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 47 248 

(четиридесет и седем хиляди двеста четиридесет и осем) лева. 
 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 
на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

РЕШЕНИЕ № 643 

 

1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор № 24267.35.2, с начин на трайно ползване 

„Нива“, с площ от 2,850 дка, шеста категория, находяща се в местността 

„Съртлар“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Дъбница, съгласно АЧОС № 5622 от 18.02.2019 г„ вписан в Агенцията по вписване 

град Гоце Делчев. 
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 6 683 

(шест хиляди шестотин осемдесет и три) лева. 
 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 



на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

РЕШЕНИЕ № 644 

 

 1. Дава съгласие община Гърмен да кандидатства с проектно предложение 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 “ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

- Компонент 2 “ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014- 

2020. 

 2. Предоставя помещение в сградата на общинска администрация - село 

Гърмен, ул. „Първа“ №35 за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 

датата на одобряване на окончателния доклад по проекта. 

 3. Община Гърмен дава съгласието си да участва по проектно предложение 

BG05M9OP001-2.040 в партньорство с община Хаджидимово и община Белица, 

като община Белица бъде водещ партньор. 

 


