
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 437 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 1. Приемане на годишния отчет за 2020 година за изпълнение на 

дейностите от община Гърмен, заложени в Регионалната програма за управление на 

отпадъците  -  РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. 

 

В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците.  

 

С 16 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 437 

 

Приема годишния отчет за 2020 година по изпълнение на дейностите от община 

Гърмен, заложени в Регионалната програма за управление на отпадъците – РСУО Гоце 

Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 438 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 2. Безвъзмездно предоставяне управлението на лек автомобил с марка 

„Хонда“, модел „ЦЗ-В“ с рама № SHSRD87703U118497 и двигател № К20А42018417, с. рег. 

№ Е1449НА, цвят сив металик на ОД на МВР – Благоевград за нуждите на Полицейски 

участък – Гърмен за срок от 10 /десет/ години. 

 

В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 39, ал. 1 и ал. 

2 от Закона за общинската собственост.  

 

С 17 - ГЛАСА ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 438 

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление лек автомобил с марка „Хонда“, модел 

„ЦЗ-В“ с рама № SHSRD87703U118497 и двигател № К20А42018417, с рег. № Е1449НА, 

цвят сив металик на ОД на МВР – Благоевград за нуждите на Полицейски участък – Гърмен 

за срок от 10 /десет/ години. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши всички необходими действия за 

сключване на договора за управление на посочения по-горе автомобил. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 439 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 3. Искане от Силвия Куйбишева – Вр. И. Д. Директор на ДГ „Детелина“, 

село Огняново. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.  

 

С 13 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 439 

   
1. Дава съгласие в УПИ IV-236, кв. 22 по плана на с. Огняново, публична общинска 

собственост, да се изготви инвестиционен проект за надстройка на съществуващата сграда.. 

           2. Проектирането да се изпълни за сметка на бюджета на ДГ „Детелина“  село 

Огняново. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 440 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 4. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2021 година в община Гърмен. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост.  

 

С 15 - гласа ЗА, 2 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 440 

 

Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2021 година в община Гърмен, както следва: 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, след точка 66 се 

допълва: 

 

67. урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХ /двадесети/, пл.№714 /седемстотин и 

четиринадесети/, кв. 56  /петдесет и шест/ по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №2 от 1993 година и Заповед №57 от 2002 година с площ  

на имота 2330 /две хиляди триста и тридесет/ кв.м, ведно с построената в имота масивна 

сграда със застроена площ от 67 /шестдесет и седем/ кв. м. 

68. Урегулиран поземлен имот VІІІ /осми/, кв. 66 /шестдесет и шест/, пл.№718 

/седемстотин и осемнадесет/ по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №9 от 1999 год.  с площ  за имота 1000 /хиляда/ кв.м., ведно с 

построената в имота през 1976 година едноетажна масивна сграда – тютюнев склад със 

застроена площ 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м. 

69. Земеделски имот с начин на трайно ползване нива с площ от 0.396 /нула декара 

триста деветдесет и шест кв.м./, десета категория, находящ се в местността „Върбиците”, 

представляващ имот №042004 /нула четиридесет и две хиляди и четири/,  по картата на 

землището на село Рибново с ЕКАТТЕ 62640, общ.Гърмен, област Благоевград. 

70. Поземлен имот с идентификатор 62640.37.17 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка тридесет и седем точка седемнадесет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Разкол",  с площ на имота 4291 /четири хиляди двеста деветдесет и един/ кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - нива, 

категория на земята: девета, номер по предходен план 037017. 



 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, след точка 3 се допълва: 

 

4. Учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в УПИ ХІV, кв. 33 по плана 

на с. Дебрен. 

5. Учредяване право на пристрояване на гараж в УПИ V, кв. 29 по плана на с. Дебрен. 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 

2021 ГОДИНА, след точка 13 се допълва: 

  

14. 85/535  идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХІІ /двадесет и 

втори/, пл. №156, 157, кв. 16 /шестнадесети /, по плана на село Долно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509 от 1968 г. и Заповед 

№245/13.04.2021 г,  с площ за целия имота от 535 /петстотин тридесет и пет/ кв. м. 

 15. 26/426  /двадесет и шест от четиристотин двадесет и шест/ идеални части от 

урегулиран поземлен имот  /парцел/ ХVІІ /седемнадесет/, пл. №214 /двеста и четиринадесет/, 

кв. 16 /шестнадесети/, по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

Одобрен със Заповед №509 от 1968 г. и Заповед №238/12.04.2021 г.  с площ за целия имота 

от 426 /четиристотин двадесет и шест/ кв. м. 

 16. 100/209 /сто от двеста и девет/ идеални части от урегулиран поземлен имот  

/парцел/ ХVІ /шестнадесети/, пл. №157 /сто петдесет и седем/, кв. 19 /деветнадесети/, по 

плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед №509 

от 1968 г. и Заповед №244/13.04.2021 г.  с площ за целия имота от 209 /двеста и девет/ кв. м. 

 17. 97/144  идеални части от имот пл. №89, кв. 19 /деветнадесети/, по плана на село 

Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 1990 г. и 

Заповед №214/05.04.2021 г,  с площ за целия имота от 144 /сто четиридесет и четири/ кв. м. 

 

 V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  ПРЕЗ 2021  ГОДИНА след точка 26 се допълва: 

 

27. Помещение в северната част на първи етаж на читалище с площ от 60 кв. м., 

находящо се в УПИ I,  кв. 27  по регулационния план на с. Балдево, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград, одобрен със Заповед № 16/1933 г. Акт за публична общинска собственост № 

41/01.02.2000 година. 

28. 1. Помещение в южната част на приземния етаж на пенсионерски клуб с площ от 

80 кв. м., находящо се в УПИ IV,  кв. 23  по регулационния план на с. Дъбница, общ. Гърмен, 

обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 575/1973 г. Акт за частна общинска собственост № 

133/13.11.2003 година. 

 

Денис Шенгов – Председател на Общински съвет Гърмен: Имате думата за 

отрицателен вот г-н Башев. 

 

Ахмед Башев – общински съветник: Уважаеми г-н Председаел, г-н Кмет уважаеми 

колеги, гласувах против, защото ми омръзна всяко заседание да гласуваме  едно и също 

нещо. Ако си спомняте на миналата сесия аз поставих въпроса за стопанистване на 

общинската собственост в много населени места в общината. Сега виждам един от имотите в 

програмата за продажба. Господин Кмет, това, че една сграда не можете да е управлявате, не 

можете да е стопаниствате не означава, че на всяко цена трябва да е продадете. Защото 



разбирам, че безпаричието в общината в момента започва да тежи като бордюр на врата на 

кмета, тъй като ГЕРБ го няма Постановления няма, пари няма. Проблема с продажбите на 

този имот не решава проблема, който аз поставих. Там до мен ще продължи да мирише, ще 

продължат да се изхвърлят боклуци, защото този който купи имота няма да го почисти, ще 

остане години наред така, децата и внуците ни да дидаш мръсотията.  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 441 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 5. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост 

с. Балдево. 

 

В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 

от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

  РЕШЕНИЕ № 441 

 

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

общинска собственост, представляващ помещение в северната част на първи етаж на 

читалище с площ от 60 кв. м., находящо се в УПИ I,  кв. 27  по регулационния план на с. 

Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 16/1933 г.  

            2. Определя начална тръжна цена от 91,80 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 до 10 години по реда на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 442 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 6. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с. 

Дъбница. 

 

В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 

от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

С 16 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

  РЕШЕНИЕ № 442 

 

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

общинска собственост, представляващ помещение в южната част на приземния етаж на 

пенсионерски клуб с площ от 80 кв. м., находящо се в УПИ IV,  кв. 23  по регулационния 

план на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 575/1973 г.  

            2. Определя начална тръжна цена от 119,20 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 до 10 години по реда на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 443 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО:  7. Учредяване право на пристрояване върху имот – частна общинска 

собственост УПИ /парцел /V /пети/, кв. 29 /двадесет и девет/ по плана на с. Дебрен. 

 

В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 2 от Наредбата 

за реда на придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

 

С 16 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 443 

  

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Амиде Исмаилова 

Чаушева за изграждане на гараж, с площ на застрояване 20 /двадесет/ кв.м. откъм  

северозападната страна на съществуваща жилищна сграда, находяща се в  урегулиран 

поземлен имот /парцел/ V /пети/, кв. 29 /двадесет и девети/ по плана на с. Дебрен, община 

Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед № 490/1969 г, на кмета на община Гърмен 

с площ за имота от 640 /шестстотин и четиридесет/ кв. м, при граници и съседи: УПИ VІ - 

Мустафа Пулев, УПИ  ХV - насл. на Незим Шеинов,  УПИ ІV - Ибраим Севдев, улица. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на       60.00 

/шестдесет/ лева без ДДС от 15.06.2021 г. Определя  цена на учреденото право на 

пристрояване в размер на 80.00 /осемдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда на 

Закона за общинската собственост. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 444 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 8. Учредяване право на пристрояване върху имот – частна общинска 

собственост - УПИ /парцел /XIV /четиринадесети/, кв. 33 /тридесет и три/ по плана на с. 

Дебрен. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 2 от Наредбата 

за реда на придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

 С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 444 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Кирил Асенов Лиманов 

за изграждане на двуетажна жилищна сграда, с площ на застрояване 150 /сто и петдесет/ 

кв.м. откъм  северозападната страна на съществуваща двуетажна жилищна сграда със 

застроена площ от 50 кв. м, находяща се в  урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV 

/четиринадесети/, кв. 33 /тридесет и трети/ по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №490/1969 г, на кмета на община Гърмен с площ за имота 

от 820 /осемстотин и двадесет/ кв. м, при граници и съседи: УПИ ХІІІ – Карамфил Билюков, 

от две страни улица и напоителен канал. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на       

900.00 /деветстотин/  лева без ДДС от 15.06.2021 г. и определя същата като цена на 

учреденото право на пристрояване. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда на 

Закона за общинската собственост. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 445 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от  

УПИ XVI,  /шестнадесет/ пл. № 157/сто петдесет и седем/, кв. 19 /деветнадесет/  по плана на 

село Долно Дряново, община Гърмен. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската собственост и във 

връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 445 

 

1. Да се прекрати съсобствеността  върху недвижим имот между община Гърмен от 

една страна и Даут Ридван Летиф  от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а 

именно 100/209 /сто от двеста и девет/ идеални части от урегулиран поземлен имот  /парцел/ 

ХVІ /шестнадесети/, пл. №157 /сто петдесет и седем/, кв. 19 /деветнадесети/, по плана на с. 

Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509 от 1968 г. и 

Заповед №244/13.04.2021 г,  на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 209 /двеста 

и девет/ кв. м, на съсобственика Даут Ридван Летиф  съгласно Нотариален акт за собственост 

на недвижим имот №86, том 3, рег. №5436, дело №403/22.07.2020 г. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 000.00 

/хиляда лева/ без ДДС от 15.06.2021 г. и определя същата като продажна цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 446 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от  

УПИ XXII /двадесет и втори/ пл. № 156, 157 /сто петдесет и шест и сто петдесет и седем/, кв. 

16 /шестнадесет/  по плана на село Долно Дряново, община Гърмен. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската собственост и във 

връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 446 

 

1. Да се прекрати съсобствеността  върху недвижим имот между община Гърмен от 

една страна, Ридван Джемал Летиф и Афея Даут Летиф от друга, чрез продажба на частта на 

община Гърмен, а именно 85/535  /осемдесет и пет от петстотин тридесет и пет/ идеални 

части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХІІ /двадесет и втори/, пл. №156, 157 /сто 

петдесет и шест и сто петдесет и седем/, кв. 16 /шестнадесети /, по плана на село Долно 

Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509 от 1968 г. и 

Заповед №245/13.04.2021 г, на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 535 

/петстотин тридесет и пет/ кв. м, на съсобствениците Ридван Джемал Летиф и Афея Даут 

Летиф съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот №75, том ІІ, рег. №3620, 

дело №226/17.05.2004 г.  

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на      850.00 

/осемстотин и петдесет лева/ без ДДС от 15.06.2021 г. и определя същата като продажна 

цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 447 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от  

УПИ XVII /седемнадесет/ пл. № 214 /двеста и четиринадесет/, кв. 16 /шестнадесет/  по плана 

на село Долно Дряново, община Гърмен. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската собственост и във 

връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 447 

 

1. Да се прекрати съсобствеността  върху недвижим имот между община Гърмен от 

една страна и Тугай Фазлиев Шукриев  от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, 

а именно 26/426  /двадесет и шест от четиристотин двадесет и шест/ идеални части от 

урегулиран поземлен имот /парцел/ ХVІІ /седемнадесет/, пл. № 214 /двеста и четиринадесет/, 

кв. 16 /шестнадесети/, по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед № 509 от 1968 г. и Заповед № 238/12.04.2021 г.  на кмета на община 

Гърмен с площ за целия имот от 426 /четиристотин двадесет и шест/ кв. м, на съсобственика 

Тугай Фазлиев Шукриев  съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот 

№ 49, том 7, рег. № 11815, дело № 1093/18.12.2015 г. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на      260.00 

/двеста и шестдесет лева/ без ДДС от 15.06.2021 г. и определя същата като продажна цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 448 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от 

имот пл. № 89 /осемдесет и девет/ кв. 19 /деветнадесет/  по плана на село Горно Дряново, 

община Гърмен. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската собственост и във 

връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 448 

 

1. Да се прекрати съсобствеността  върху недвижим имот между община Гърмен от 

една страна и Амидея Сабри Бакиева от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а 

именно 97/144  /деветдесет и седем от сто четиридесет и четири/ идеални части от имот пл. 

№89 /осемдесет и девет/, кв. 19 /деветнадесети/, по плана на село Горно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 1990 г. и Заповед №214/05.04.2021 

г,  на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 144 /сто четиридесет и четири/ кв. м, 

на съсобственика Амидея Сабри Бакиева съгласно Нотариален акт за собственост на 

недвижим имот №14, том ІІІ, рег. №4028, дело №402/21.12.2020 г.   

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на      970.00 

/деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС от 15.06.2021 г. и определя същата като продажна 

цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 449 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от  

УПИ IV /четвърти/ пл. № 736 /седемстотин тридесет и шест/, кв. 68 /шестнадесет и осем/  по 

плана на село Огняново, община Гърмен. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската собственост и във 

връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

 

С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 449 

 

1. Да се прекрати съсобствеността  върху недвижим имот между община Гърмен от 

една страна и Вадим Орлинов Кичуков  от друга, чрез продажба на частта на община 

Гърмен, а именно 430/930  /четиристотин и тридесет от деветстотин и тридесет/ идеални 

части от урегулиран поземлен имот/парцел/ ІV /четвърти/ пл. №736 /седемстотин тридесет и 

шест/, кв. 68 /шестдесет и осми/, по плана на с. Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №9 от 1999 г. и Заповед №12/11.01.2021 г,  на кмета на 

община Гърмен с площ за целия имот от 930 /деветстотин и тридесет/ кв. м, на 

съсобственика Вадим Орлинов Кичуков  с адрес с. Огняново, общ. Гърмен съгласно, 

Нотариален акт за собственост на недвижим имот №2, том І, рег. №42, дело №1/05.01.2016 г. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 5 160.00 

/пет хиляди сто и шестдесет лева/ без ДДС от 15.06.2021 г. и определя същата като продажна 

цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 450 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО:14. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ XX /двадесети/,  пл. № 714 /седемстотин и 

четиринадесет/, кв. 56 /петдесет и шест/  по плана на с. Гърмен ведно с построената в имота 

масивна сграда. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с 

чл. 32, ал1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 450 

  

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХ /двадесети/, пл.№714 /седемстотин и 

четиринадесети/, кв. 56  /петдесет и шест/ по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №2 от 1993 година и Заповед №57 от 2002 година, на 

кмета на община Гърмен с площ  на имота 2330 /две хиляди триста и тридесет/ кв.м, ведно с 

построената в имота масивна сграда със застроена площ от 67 /шестдесет и седем/ кв. м, при 

граници и съседи: УПИ ХХІІІ-719 - неидентифициран; УПИ ХХІ-715 - неидентифициран; 

УПИ ХІ-720 - Стойко Найденов; УПИ ІІІ-501 - Георги Разманов; УПИ ІІ-141 - Георги 

Бакалов; УПИ ІV-144 и V-144 - Стоян Ланев. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 41 902.00  

/четиридесет и една хиляди деветстотин и два лева/ без ДДС от 15.06.2021 г. и определя 

същата като начална тръжна цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда на ЗОС и 

НРПУРОИ чрез публичен търг. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 451 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 15. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ XIII /тринадесети/,  кв. 25 /двадесет и пет/, пл. № 643 

/шестстотин четиридесет и три/,  по плана на с. Ковачевица. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2  от Закона за общинската собственост и във връзка с 

чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 451 

 

1. Отменя Решение № 86/Протокол № 8 от 28.03.2012 г, на Общински съвет село 

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

представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІІ  /тринадесети/,  кв. 25 /двадесет и 

пети/, пл. №643 /шестстотин четиридесет и три/ по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, 

област Благоевград, с площ за имота от 1 700 /хиляда и седемстотин/ кв. м, ведно с 

построената в имота двуетажна масивна сграда – здравна служба със застроена площ от 120 

кв. м, съгласно АЧОС № 102 от 09.04.2002 г, вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 

3. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 118 

349.00 /сто и осемнадесет хиляди триста четиридесет и девет лева/ без ДДС от 15.06.2021 г. и 

определя същата като начална тръжна цена.  

4. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда на ЗОС и 

НРПУРОИ чрез публичен търг. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 452 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 16. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ 

VIII /осем/, пл. № 718 /седемстотин и осемнадесет/, кв. 66 /шестдесет и шест/,  ведно с 

построената в имота сграда, по плана на с. Огняново. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2  от Закона за общинската собственост и във връзка с 

чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 452 

 

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

както следва: урегулиран поземлен имот VІІІ /осми/, кв. 66 /шестдесет и шест/, пл.№718 

/седемстотин и осемнадесет/ по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №9 от 1999 год,  на кмета на община Гърмен с площ  за имота 1000 

/хиляда/ кв.м, ведно с построената в имота през 1976 година едноетажна масивна сграда – 

тютюнев склад със застроена площ 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м, при граници и 

съседи: УПИ VІІ- Темида Адемова; УПИ ІХ-Селве Хамид и от две страни улица. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 42 281.00 

/четиридесет и две хиляди двеста осемдесет и един лева/ без ДДС от 15.06.2021 г. и определя 

същата като начална тръжна цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда на ЗОС и 

НРПУРОИ чрез публичен търг. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 453 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО:17. Продажба на имот с идентификатор № 62640.42.4, местност 

„Върбиците“ по КККР на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с 

чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

 

С 15 - гласа ЗА, 2 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 453 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.42.4, с начин на трайно ползване „Нива“ с площ 

от 396 кв. м, категория на земята: 10, с трайно предназначение на територията: земеделска в 

местността „Върбиците“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на директора на АГКК. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от 

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 436 (четиристотин тридесет и шест) 

лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 454 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 18. Продажба на имот с идентификатор № 62640.37.17, местност „Разкол“ 

по КККР на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с 

чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

 

С 16 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 454 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.37.17, с начин на трайно ползване „Нива“ с 

площ от 4291 кв. м, категория на земята: 9, с трайно предназначение на територията: 

земеделска в местността „Разкол“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на директора на 

АГКК, съгласно АЧОС 6433/16.06.2021 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от 

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 4720 (четири хиляди седемстотин и 

двадесет) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен търг, 

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 455 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 19. Промяна характера на собствеността на УПИ VI, кв. 16 по плана на 

село Ореше от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 6, ал. 1, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 2, ал. 7, ал. 

8 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 455 

 

1. Обявява от публична в частна общинска собственост УПИ VІ, кв. 16 по плана на 

село Ореше ведно с намиращите се в него сгради. 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 456 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 20. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 22616.2.208, 

местност, „Алямски рид“ по одобрената кадастрална карта на землище село Долно Дряново, 

община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.  

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 456 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Вейсал Феим Маджир да се изработи ПУП-

ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 

22616.2.208, местност „Алямски рид“, по одобрената със Заповед №  РД-18-301/13.05.2019 г. 

на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище 

село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград за  авторемонтна работилница, 

търговски обект, офиси и жилищно строителство. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно 

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от Вейсал Феим Маджир. 

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 

№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2  от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

Препис! 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 457 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 21. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 22616.2.209, 

местност, „Алямски рид“ по одобрената кадастрална карта на землище село Долно Дряново, 

община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.  

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 457 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Вейсал Феим Маджир да се изработи ПУП-

ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 

22616.2.209, местност „Алямски рид“, по одобрената със Заповед №  РД-18-301/13.05.2019 г. 

на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище 

село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград за  авторемонтна работилница, 

търговски обект, офиси и жилищно строителство. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно 

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от Вейсал Феим Маджир. 

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 

№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2  от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  22. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 47408.30.3, 

местност, „Туркаре“ по одобрената кадастрална карта на землище село Марчево, община 

Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.  

 

С 2 - гласа ЗА, 6 – ПРОТИВ, 8 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/  не гласува Общинския 

съвет НЕ прие предложения: 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/  за промяна предназначението на имот с 

идентификатор 47408.30.3, местност „Туркаре“, по одобрената Заповед № РД-18-

304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК  кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Марчево, община Гърмен, област Благоевград за  добив на 

подземни богатства – строителни материали – чакъли и пясъци.  

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно 

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от „Бистрица 2002“ ЕООД 

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 

№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2  от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:23. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 47408.31.15, 

местност, „Туркаре“ по одобрената кадастрална карта на землище село Марчево, община 

Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.  

 

С 2 - гласа ЗА, 7 – ПРОТИВ, 8 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет НЕ прие 

предложения: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/  за промяна предназначението на имот с 

идентификатор 47408.31.15, местност „Туркаре“, по одобрената Заповед № РД-18-

304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК  кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Марчево, община Гърмен, област Благоевград за  добив на 

подземни богатства – строителни материали – чакъли и пясъци.  

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно 

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от „Бистрица 2002“ ЕООД 

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 

№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2  от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  24. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 47408.31.16, 

местност, „Туркаре“ по одобрената кадастрална карта на землище село Марчево, община 

Гърмен, област Благоевград. 

   

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ. 

 

С 2 - гласа ЗА, 9 – ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет НЕ прие 

предложения: 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/  за промяна предназначението на имот с 

идентификатор 47408.31.16, местност „Туркаре“, по одобрената Заповед № РД-18-

304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК  кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Марчево, община Гърмен, област Благоевград за  добив на 

подземни богатства – строителни материали – чакъли и пясъци.  

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно 

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от „Бистрица 2002“ ЕООД. 

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 

№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2  от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  25. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 47408.31.18, 

местност, „Туркаре“ по одобрената кадастрална карта на землище село Марчево, община 

Гърмен, област Благоевград. 

   

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ. 

  

С 2 - гласа ЗА, 6 – ПРОТИВ, 9 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет НЕ Прие 

предложения: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/  за промяна предназначението на имот с 

идентификатор 47408.31.18, местност „Туркаре“, по одобрената Заповед № РД-18-

304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК  кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Марчево, община Гърмен, област Благоевград за  добив на 

подземни богатства – строителни материали – чакъли и пясъци.  

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно 

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от „Бистрица 2002“ ЕООД 

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 

№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2  от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  26. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 47408.31.20, 

местност, „Туркаре“ по одобрената кадастрална карта на землище село Марчево, община 

Гърмен, област Благоевград. 

   

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124а, ал.1 от ЗУТ. 

 

С 2 - гласа ЗА, 6 – ПРОТИВ, 8 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува Общинския 

съвет НЕ прие предложения: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/  за промяна предназначението на имот с 

идентификатор 47408.31.20, местност „Туркаре“, по одобрената Заповед № РД-18-

304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК  кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Марчево, община Гърмен, област Благоевград за  добив на 

подземни богатства – строителни материали – чакъли и пясъци.  

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно 

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от „Бистрица 2002“ ЕООД 

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 

№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2  от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 458 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

  ОТНОСНО:  27. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 37472.42.66, 

местност, „Погорник“ по одобрената кадастрална карта на землище село Ковачевица, 

община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ. 

 

С 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 458 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Емил Емилов Римов да изработи ПУП-ПЗ 

/подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 

37472.42.66, местност „Погорник“, по одобрената със Заповед №  РД-18-302/13.05.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище 

село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград за изграждане на обект “Промишлено 

предприятие – цех за преработка на билки“. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно 

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 

№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2  от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 459 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

  ОТНОСНО:  28. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план – парцеларен/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до поземлен 

имот с идентификатор 18366.68.54, местност, „Въпата“, землище село Гърмен, община 

Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с 

чл.125, ал.1 от ЗУТ.  

 

С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува Общинския 

съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 459 

 

   1.  На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително 

съгласие за изработване на  за  ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за 

трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп  до  поземлен имот с идентификатор 

18366.68.54, местност „Въпата“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, 

по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК 

кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през: 

-  поземлен имот с идентификатор 18366.68.333, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

селскостопански път на община Гърмен. 

 -  поземлен имот с идентификатор 18366.95.464, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

друг вид водно течение на община Гърмен. 

      Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.  

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 460 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

  ОТНОСНО:  28. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план – парцеларен/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до поземлен 

имот с идентификатор 18366.68.54, местност, „Въпата“, землище село Гърмен, община 

Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с 

чл.125, ал.1 от ЗУТ. 

 

С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува Общинския 

съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 460 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се 

изработи на  ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на път с 

трайна настилка за транспортен достъп  до  поземлен имот с идентификатор  18366.68.54, 

местност „Въпата“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, по 

одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК 

кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през: 

-  поземлен имот с идентификатор 18366.68.333, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

селскостопански път на община Гърмен. 

 -  поземлен имот с идентификатор 18366.95.464, местност „Въпата“, землище  с. Гърмен – 

друг вид водно течение на община Гърмен. 

               ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на 

Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 

    Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с   

посочени дължина на трасето. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, 

ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект на  ПУП- ПП /подробен 

устройствен план – парцеларен план/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен 

достъп  до  поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност „Въпата“, землище село 

Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, по одобрената със Заповед № 18-

299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през: 

-  поземлен имот с идентификатор 18366.68.333, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

селскостопански път на община Гърмен. 



 -  поземлен имот с идентификатор 18366.95.464, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

друг вид водно течение на община Гърмен.. 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.       

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 461 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

  ОТНОСНО:   29. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план – парцеларен/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до поземлен 

имот с идентификатор 24267.14.6, местност, „Айваз тумба“, землище село Дъбница, община 

Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с 

чл.125, ал.1 от ЗУТ.  

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 461 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително 

съгласие за изработване на  за  ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за 

трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп  до  поземлен имот с идентификатор 

24267.14.6, местност „Айваз тумба“, землище село Дъбница, община Гърмен, област 

Благоевград, по одобрената със Заповед № 18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор 

на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община 

Гърмен, област Благоевград, преминаващ през:  поземлен имот с идентификатор 

24267.14.208, местност „Айваз тумба“, землище село Дъбница, община Гърмен, област 

Благоевград – селскостопански път на община Гърмен и през поземлен имот с 

идентификатор 24267.14.217, местност „Айваз тумба“, землище село Дъбница, община 

Гърмен, област Благоевград – селскостопански път на община Гърмен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 462 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:   29. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план – парцеларен/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до поземлен 

имот с идентификатор 24267.14.6, местност, „Айваз тумба“, землище село Дъбница, община 

Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с 

чл.125, ал.1 от ЗУТ. 

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 462 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се 

изработи на  ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на път с 

трайна настилка за транспортен достъп  до  поземлен имот с идентификатор 24267.14.6, 

местност „Айваз тумба“, землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, по 

одобрената със Заповед № 18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК 

кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през:  поземлен имот с идентификатор 24267.14.208, местност 

„Айваз тумба“, землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград – 

селскостопански път на община Гърмен и през поземлен имот с идентификатор 24267.14.217, 

местност „Айваз тумба“, землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград – 

селскостопански път на община Гърмен. 

 ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на 

Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 

Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочени 

дължина на трасето. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, 

ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект на  ПУП- ПП /подробен 

устройствен план – парцеларен план/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен 

достъп  до  поземлен имот с идентификатор 24267.14.6, местност „Айваз тумба“, землище 

село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, по одобрената със Заповед № 18-

1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през:  

поземлен имот с идентификатор 24267.14.208, местност „Айваз тумба“, землище село 

Дъбница, община Гърмен, област Благоевград – селскостопански път на община Гърмен и 



през поземлен имот с идентификатор 24267.14.217, местност „Айваз тумба“, землище село 

Дъбница, община Гърмен, област Благоевград – селскостопански път на община Гърмен. 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.      Решението 

да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 463 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  30. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план – парцеларен план/ за трасе на полски път през имот в землището село Рибново, община 

Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с 

чл.125, ал.1 от ЗУТ.  

 

С 16 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 463 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително 

съгласие за изработване на   ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за 

трасе на  полски път минаващ през следните имоти: 

- имот с идентификатор 62640.44.2, местност „Върбиците“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Ахмед Салихов Бабечки, 

- имот с идентификатор 62640.44.3, местност „Върбиците“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Съби Александров 

Бабечки,  

- имот с идентификатор 62640.44.23, местност „Върбиците“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Исуф Мехмедов 

Дзохрин, 

- имот с идентификатор 62640.44.546, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен, 

- имот с идентификатор 62640.48.6, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Емин Мустафов Инузов, 

- имот с идентификатор 62640.48.8, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци наАхмед Ахмедов Михрин, 

 - имот с идентификатор 62640.48.9, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Амиде Арифова 

Сиракова, 

 - имот с идентификатор 62640.48.26, местност „Селище“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Ибрахим Ахмедов Къдриев, 

 - имот с идентификатор 62640.48.45, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.49, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на Рафие Мустафова Микерозова,  



- имот с идентификатор 62640.48.58, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на Сабри Мустафов Киселов,  

- имот с идентификатор 62640.48.59, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – естествени ливади на Сабри Мустафов Киселов 

  - имот с идентификатор 62640.48.62, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на Невсе Мустафова Улан, 

 - имот с идентификатор 62640.48.63, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.48.64, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.65, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.68, местност „Синаново блато“, землище село 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.48.436, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.48.823, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища – община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.49.9, местност „Отвъд ливади“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Мустафа Люманов Люманков,  

- имот с идентификатор 62640.49.10, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Рифат Алиев Сираков, 

 - имот с идентификатор 62640.49.11, местност „Отвъд ливади“, землище село 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Фикрие Мустафа Инуз,  

- имот с идентификатор 62640.49.15, местност „Селища“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.45, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.49.1035, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.50.12, местност „Рудината“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива – на Джамийско настоятелство, 

- имот с идентификатор 62640.50.14, местност „Язовира“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива – на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.50.15, местност „Язовира“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на Фикрие Садък Гурдал, Невсе Садъкова 

Чавдарова, Рафие садъкова Джуркина Ибчо Фета Кисел и Къдри Джемалов Чекалов,  

- имот с идентификатор 62640.50.50, местност „Рудината“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.50.51, местност „Рудината“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива на община Гърмен, 

- имот с идентификатор 62640.50.546, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища на община Гърмен, 

- имот с идентификатор 62640.50.845, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища на община Гърмен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 464 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  30. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план – парцеларен план/ за трасе на полски път през имот в землището село Рибново, община 

Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с 

чл.125, ал.1 от ЗУТ. 

 

С 16 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 464 

  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се 

изработи на  ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на  полски 

път минаващ през следните имоти: 

- имот с идентификатор 62640.44.2, местност „Върбиците“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Ахмед Салихов Бабечки, 

- имот с идентификатор 62640.44.3, местност „Върбиците“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Съби Александров 

Бабечки,  

- имот с идентификатор 62640.44.23, местност „Върбиците“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Исуф Мехмедов 

Дзохрин, 

- имот с идентификатор 62640.44.546, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен, 

- имот с идентификатор 62640.48.6, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Емин Мустафов Инузов, 

- имот с идентификатор 62640.48.8, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци наАхмед Ахмедов Михрин, 

 - имот с идентификатор 62640.48.9, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Амиде Арифова 

Сиракова, 

 - имот с идентификатор 62640.48.26, местност „Селище“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Ибрахим Ахмедов Къдриев, 

 - имот с идентификатор 62640.48.45, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.49, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на Рафие Мустафова Микерозова,  



- имот с идентификатор 62640.48.58, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на Сабри Мустафов Киселов,  

- имот с идентификатор 62640.48.59, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – естествени ливади на Сабри Мустафов Киселов 

  - имот с идентификатор 62640.48.62, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на Невсе Мустафова Улан, 

 - имот с идентификатор 62640.48.63, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.48.64, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.65, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.68, местност „Синаново блато“, землище село 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.48.436, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.48.823, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища – община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.49.9, местност „Отвъд ливади“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Мустафа Люманов Люманков,  

- имот с идентификатор 62640.49.10, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Рифат Алиев Сираков, 

 - имот с идентификатор 62640.49.11, местност „Отвъд ливади“, землище село 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Фикрие Мустафа Инуз,  

- имот с идентификатор 62640.49.15, местност „Селища“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.45, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.49.1035, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.50.12, местност „Рудината“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива – на Джамийско настоятелство, 

- имот с идентификатор 62640.50.14, местност „Язовира“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива – на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.50.15, местност „Язовира“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на Фикрие Садък Гурдал, Невсе Садъкова 

Чавдарова, Рафие садъкова Джуркина Ибчо Фета Кисел и Къдри Джемалов Чекалов,  

- имот с идентификатор 62640.50.50, местност „Рудината“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.50.51, местност „Рудината“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива на община Гърмен, 

- имот с идентификатор 62640.50.546, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища на община Гърмен, 

- имот с идентификатор 62640.50.845, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища на община Гърмен. 

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на 

Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване 

изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 

Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочени 

дължина на трасето. 



2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, 

ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект на  ПУП- ПП /подробен 

устройствен план – парцеларен план/ за трасе на полски път преминащ през следните имоти: 

 - имот с идентификатор 62640.44.2, местност „Върбиците“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Ахмед Салихов Бабечки, 

- имот с идентификатор 62640.44.3, местност „Върбиците“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Съби Александров 

Бабечки,  

- имот с идентификатор 62640.44.23, местност „Върбиците“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Исуф Мехмедов 

Дзохрин, 

- имот с идентификатор 62640.44.546, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен, 

- имот с идентификатор 62640.48.6, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Емин Мустафов Инузов, 

- имот с идентификатор 62640.48.8, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци наАхмед Ахмедов Михрин, 

 - имот с идентификатор 62640.48.9, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на Амиде Арифова 

Сиракова, 

 - имот с идентификатор 62640.48.26, местност „Селище“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Ибрахим Ахмедов Къдриев, 

 - имот с идентификатор 62640.48.45, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.49, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на Рафие Мустафова Микерозова,  

- имот с идентификатор 62640.48.58, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на Сабри Мустафов Киселов,  

- имот с идентификатор 62640.48.59, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – естествени ливади на Сабри Мустафов Киселов 

  - имот с идентификатор 62640.48.62, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на Невсе Мустафова Улан, 

 - имот с идентификатор 62640.48.63, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.48.64, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.65, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на н-ци на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.48.68, местност „Синаново блато“, землище село 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.48.436, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.48.823, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища – община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.49.9, местност „Отвъд ливади“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Мустафа Люманов Люманков,  

- имот с идентификатор 62640.49.10, местност „Зольово“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Рифат Алиев Сираков, 

 - имот с идентификатор 62640.49.11, местност „Отвъд ливади“, землище село 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Фикрие Мустафа Инуз,  

- имот с идентификатор 62640.49.15, местност „Селища“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади на община Гърмен, 



 - имот с идентификатор 62640.48.45, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - естествени ливади община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.49.1035, местност „Чуклата“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива на община Гърмен,  

- имот с идентификатор 62640.50.12, местност „Рудината“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива – на Джамийско настоятелство, 

- имот с идентификатор 62640.50.14, местност „Язовира“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива – на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.50.15, местност „Язовира“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на Фикрие Садък Гурдал, Невсе Садъкова 

Чавдарова, Рафие садъкова Джуркина Ибчо Фета Кисел и Къдри Джемалов Чекалов,  

- имот с идентификатор 62640.50.50, местност „Рудината“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен, 

 - имот с идентификатор 62640.50.51, местност „Рудината“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – нива на община Гърмен, 

- имот с идентификатор 62640.50.546, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища на община Гърмен, 

- имот с идентификатор 62640.50.845, местност „Рибново“, землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград – полски пътища на община Гърмен. 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.     

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 465 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО:31. Искане № 223 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.  

С 14 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 465 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имоти с идентификатори: 

- 47408.45.15, с площ от  2172 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, местност „Тумбата“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-

304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Марчево, с 

АЧОС № 3195/07.08.2017 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 47408.51.36, с площ от  2998 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, местност 

„Заградената нива“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 

№ РД-18-304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село 

Марчево, с АЧОС № 6168/15.02.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 47408.39.61, с площ от  2989 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, местност „Умник“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-

304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Марчево, с 

АЧОС № 6169/15.02.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се 

предоставят на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Гюров Кокошаров, бивш 

жител на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село 

Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и 

служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 466 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 32. Искане № 233 от Началника на общинска служба по земеделие 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.  

С 14 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 466 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имоти с идентификатори: 

- имот с идентификатор 24267.18.86, с площ от 5999 кв. м, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Баир арди“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-

1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дъбница, с 

АЧОС № 6446/17.06.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- имот с идентификатор 24267.18.85, с площ от 3090 кв. м, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Баир арди“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-

1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дъбница, с 

АЧОС № 6445/17.06.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- имот с идентификатор 24267.18.84, с площ от 2499 кв. м, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Баир арди“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-

1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дъбница, с 

АЧОС № 6444/17.06.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се 

предоставят на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследниците на Хасан Мустафов Джинов, бивш 

жител на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село 

Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и 

служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 467 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 33. Искане № 234 от Началника на общинска служба по земеделие 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

  В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.  

 

С 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 467 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имоти с идентификатори: 

- имот с идентификатор 20331.22.35, с площ от 2000 кв. м, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 7, 

местност „Гробето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 

№ РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село 

Дебрен, с АЧОС № 6457/21.06.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- имот с идентификатор 20331.37.78, с площ от 384 кв. м, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, местност 

„Корилово“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-

18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, с 

АЧОС № 6458/21.06.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се 

предоставят на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследниците на Ибраим Османов Мисирков, 

бивш жител на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село 

Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и 

служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 468 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 18/02.07.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 34. Одобряване на  подробен устройствен план – план за регулация  

/ПУП - ПР/  на обект „Корекция на дере“  преминаващ през квартали 4, 5, 7, 8, 9, 17, 25, 28, и 

39 по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград. 

В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-П  се одобрява с Решение на Общински 

съвет, предвид което на основание  чл. 21, ал. 1,  т.11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и  чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията. 

 

С 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 3 /трима/  не гласуваха  

Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 468 

 

          1. На основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията се одобрява   

подробен устройствен план – план за регулация  /ПУП - ПР/  на обект „Корекция на дере“  

преминаващ през квартали 4, 5, 7, 8, 9, 17, 25, 28, и 39 по плана на село Хвостяне, община 

Гърмен, област Благоевград и е одобрено заданието за изработването му. 

           2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на община Гърмен за обнародване 

в „Държавен вестник“.  

          Решението може да се обжалва в тридесет дневен срок от обнародването му в 

„Държавен вестник“ по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административен съд 

Благоевград. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 


