
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 469 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 1. Отчет за дейността на Общински съвет с. Гърмен и неговите комисии за 

период от 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 469 

 

Приема отчета за работата на Общински съвет Гърмен и неговите комисии за периода 

01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 470 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Гърмен за 

периода 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. 

 

В онлайн срещата присъстваха 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 15 - ГЛАСА ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува, 

Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 470 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 119, ал.1 от Правилника за организация и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация мандат 2019-2023 г. Общински съвет Гърмен приема Отчета на кмета на 

общината за изпълнение на решенията на Общински съвет Гърмен за периода 01.07.2020 г. -

31.12.2020 г. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 471 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

ОТНОСНО:  3. Приемане на програма за енергийна ефективност на община Гърмен 

2021 – 2027 година. 

 

В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.12 от Закона за енергийната ефективност 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 471 

   

1. Приема Програма за енергийна ефективност на община Гърмен 2021-2027 година. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши всички необходими законови 

действия по влизане в сила, прилагане и отчитане на изпълнението на Програмата за 

енергийна ефективност на община Гърмен за периода 2021 г. – 2027 година.  

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 472 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 ОТНОСНО: 4. Актуализация на Списъка за средищните детски градини и училища в 

община Гърмен за учебната 2021/2022 година. 

 

В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 1, чл. 2 и чл. 3 от  Постановление № 128 на МС от 

29.06.2017 година, и чл.53, ал. 1, ал.2 и чл. 38, ал. 1, т.1, 2, 4 и 5  от Закона за 

предучилищното и училищното образование 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 472 

 

I. В Списъка на средищните детски градини и училища от Община Гърмен за 

учебната 2021/2022 година да бъдат включени: 

1. Детска градина „Детелина“ село Огняново 

2. Детска градина „Слънце“ село Долно Дряново 

3. Средно училище „Йордан Йовков“ село Рибново 

4. Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ село Огняново 

5. Обединено училище „Христо Ботев“ село Долно Дряново 

 

II. Възлага на Кмета на община Гърмен до 10 септември 2021 година да   изготви 

мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за включването на 

Детска градина „Детелина“ село Огняново; Детска градина „Слънце“ село Долно Дряново; 

Средно училище „Йордан Йовков” село Рибново; Основно училище „Пейо Крачолов 

Яворов” село Огняново и  Обединено училище „Христо Ботев” село Долно Дряново в 

Списъка на средищните детски градини и училища  през учебната 2021/ 2022 г. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 473 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 5. Сформиране на паралелки в училищата на територията на община 

Гърмен с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 4  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 

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

 

  РЕШЕНИЕ № 473 

 

I. Формиране на паралелки в училищата на територията на община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, както следва: 

1. Обединено училище „ Христо Ботев“ село Дъбница  - четири маломерни паралелки: 

-  II-a клас – 12 ученика, недостиг по норматив – 4 ученика; 

-  III-a клас – 14 ученика, недостиг по норматив – 2 ученик; 

-  VIII-a клас – 16 ученика, недостиг по норматив – 2 ученика;  

-  IX-a клас – 17 ученика, недостиг по норматив – 1 ученика.   

2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на посоченото 

училище.  

II. С допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти, 

ако това е необходимо, като размера на допълнителните средства се финансират от 

първостепенният разпоредител. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 474 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 5. Сформиране на паралелки в училищата на територията на община 

Гърмен с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 4  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 474 

 

I. Формиране на паралелки в училищата на територията на община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, както следва: 

1. основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ село Огняново - една маломерна 

паралелка:  

- V-  клас – 14 ученика, с недостиг по норматив – 2 ученик; 

2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на посоченото 

училище.  

II. С допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти, 

ако това е необходимо, като размера на допълнителните средства се финансират от 

първостепенният разпоредител. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 475 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 5. Сформиране на паралелки в училищата на територията на община 

Гърмен с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 4  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 475 

 

I. Формиране на паралелки в училищата на територията на община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, както следва: 

1 основно училище „Паисий.Хилендарски“ село Горно Дряново – шест маломерни 

паралелки:  

-  I клас – 15 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученика; 

-  II клас – 12 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика; 

-  IV клас – 11 ученика, с недостиг по норматив - 5 ученик; 

-  V клас – 14 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика;  

-  VI клас – 14 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика; 

-  VII клас – 16 ученика с недостиг по норматив - 2 ученика ; 

2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на посоченото 

училище.  

II. С допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти, 

ако това е необходимо, като размера на допълнителните средства се финансират от 

първостепенният разпоредител. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 476 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 5. Сформиране на паралелки в училищата на територията на община 

Гърмен с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 4  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 476 

 

I. Формиране на паралелки в училищата на територията на община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, както следва: 

 1 Обединено училище „Христо Ботев“ село Долно Дряново четири маломерни 

паралелки :  

 -  II клас – 12 ученика с недостиг по норматив - 4 ученика;  

 -  IV клас – 11 ученика, с недостиг по норматив - 5 ученика; 

 -  IX  клас – 14 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика; 

 -  X клас –   14 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика; 

2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на посоченото 

училище.  

II. С допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти, 

ако това е необходимо, като размера на допълнителните средства се финансират от 

първостепенният разпоредител. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 477 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 5. Сформиране на паралелки в училищата на територията на община 

Гърмен с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 4  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 477 

 

I. Формиране на паралелки в училищата на територията на община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, както следва: 

 1 Основно училище „Димитър Талев“ село Хвостяне  четири маломерни паралелки 

паралелка; 

 -  I клас – 12 ученика с недостиг по норматив - 4 ученика;  

 -  IV  клас – 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика; 

 -  V клас –   10 ученика, с недостиг по норматив - 8 ученика; 

-  VI клас – 10 ученика, с недостиг по норматив – 8 . 

 2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на посоченото 

училище.  

II. С допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти, 

ако това е необходимо, като размера на допълнителните средства се финансират от 

първостепенният разпоредител. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 478 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 5. Сформиране на паралелки в училищата на територията на община 

Гърмен с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 4  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 478 

 

Осигурява допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес, във 

връзка със съществуването на самостоятелни  на паралелки с по-малко от 10 ученици и за 

предстоящата учебна 2021/2022 година, за горепосоченото училище в община Гърмен, а 

именно: 

Основно училище „Димитър Талев“, с. Хвостяне. 

 Самостоятелни маломерни паралелки:  

 -  III клас – 9 ученика, с недостиг по норматив - 7 ученика; 

и VII клас – 8 ученика с недостиг по норматив - 10 ученика, допълнителните 

финансови средства изчислени по реда на чл. 68, ал. 4 т.2 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година е 18257,80 лв.  

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 479 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 5. Сформиране на паралелки в училищата на територията на община 

Гърмен с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 4  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 479 

 

I. Формиране на паралелки в училищата на територията на община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, както следва: 

 1.1. Обединено училище „Св.Климент Охридски“ село Дебрен седем маломерни 

паралелки: 

 -  II-а клас – 15 ученика с недостиг по норматив - 1 ученика;  

 -  II-б клас – 15 ученика с недостиг по норматив - 1 ученика;  

 -  IV-а клас – 13 ученика, с недостиг по норматив - 3 ученика; 

 -  IV-б клас – 13 ученика, с недостиг по норматив - 3 ученика; 

 -  VI-a  клас – 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика; 

 -  VI-b клас –   16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика; 

 -  VIII клас – 15 ученика с недостиг по норматив - 3 ученика;  

 2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на посоченото 

училище.  

II. С допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти, 

ако това е необходимо, като размера на допълнителните средства се финансират от 

първостепенният разпоредител. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 480 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 5. Сформиране на паралелки в училищата на територията на община 

Гърмен с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2, ал. 4  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 480 

 

I. Формиране на паралелки в училищата на територията на община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, както следва: 

1. на Средно училище „Йордан Йовков“ село Рибново седем маломерни паралелки:   

                                                                                                                                                           

 -  IV-а клас – 13 ученика с недостиг по норматив - 3 ученика;  

 -  IV-б клас – 15 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученика; 

 -  IX  клас(софтуерни и хардуерни науки)  – 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 

ученика; 

 - X клас (софтуерни и хардуерни науки) –   15 ученика, с недостиг по норматив - 3 

ученика; 

 -  X клас (математически) – 16 ученика с недостиг по норматив - 2 ученика;  

 - XI клас (хуманитарни науки) – 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика;   

 -  XI клас (природни науки) – 15 ученика, с недостиг по норматив - 3 ученика;  

 2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на посоченото 

училище.  

II. С допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти, 

ако това е необходимо, като размера на допълнителните средства се финансират от 

първостепенният разпоредител. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 481 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 6. Завишаване на броя на децата в групите в общинските детски градини 

на територията на община Гърмен за учебната 2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.57 и чл. 58 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, изм. и доп. с Постановление № 98 

от 30 април 2019 година на Министерски съвет - ДВ, бр.36 от 3 май 2019 г. 

 

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

 

  РЕШЕНИЕ № 481 

 

Във връзка с чл.57 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, изм. и доп. с Постановление № 98 от 30 април 

2019 година на Министерски съвет - ДВ, бр.36 от 3 май 2019 г.: 

1. Завишава броя на децата в групите в ДГ “Брезичка“ с. Гърмен  община Гърмен над 

максималния брой деца по приложение № 7 или над определения по реда на чл.57  от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование с до 3 деца . 

2. Завишаването на броя на децата по т.1 да се извършва след решение на  Общински 

съвет -  Гърмен за период една учебна година и при условие, че са спазени здравните 

изисквания към детските градини, определени с наредба на министъра на здравеопазването, 

и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини и училищата. 

  3. Настоящото решение  да бъде със срок за учебната 2021/2022 година, считано от 

15 септември 2021 година до 14 септември 2022 година, за който период в Община Гърмен 

има недостиг на места в детска градина „Брезичка“ с.Гърмен. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 482 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 7. Завишаване на броя на децата в групите в общинските детски градини 

на територията на община Гърмен за учебната 2021/2022 година. 

 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

На основание чл.57 и чл. 58 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, изм. и доп. с Постановление № 98 

от 30 април 2019 година на Министерски съвет - ДВ, бр.36 от 3 май 2019 г.: 

 

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

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 482 

 

Във връзка с чл.57 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, изм. и доп. с Постановление № 98 от 30 април 

2019 година на Министерски съвет - ДВ, бр.36 от 3 май 2019 г.: 

1. Завишава броя на децата в групите в ДГ“Светлина“ с. Рибново  община Гърмен 

над максималния брой деца по приложение № 7 или над определения по реда на чл.57  от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование с до 3 деца . 

2. Завишаването на броя на децата по т.1 да се извършва след решение на  Общински 

съвет -  Гърмен за период една учебна година и при условие, че са спазени здравните 

изисквания към детските градини, определени с наредба на министъра на здравеопазването, 

и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини и училищата. 

3. Настоящото решение  да бъде със срок за учебната 2021/2022 година, считано от 

15 септември 2021 година до 14 септември 2022 година, за който период в Община Гърмен 

има недостиг на места в детска градина „Светлина“ с. Рибново. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 483 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 8. Предоставяне на предимуществено ползване на МПС – училищен 

автобус – частна общинска собственост в полза на ОУ „Христо Ботев“ с. Долно Дряново, 

община Гърмен. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

На основание чл.53, ал.4 и чл. 256, ал. 1, т. 10 от ЗПУО и чл.5, ал.1 от ПМС 

Постановление № 128 от 29.06.2017 г. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 483 

 

1. Определя ОУ „Христо Ботев“ с.Долно Дряново, община Гърмен за преимуществен 

ползвател на моторно превозно средство марка „Isuzu”, модел „Turquoise”, с 32+1 места, с 

рег. № СВ 1219 СМ и балансова стойност 257 760,00 лв. 

2. Възлага на кмета на Община Гърмен да издаде заповед и да сключи договор с 

директора на ОУ“Христо Ботев“ с.Долно Дряново за безвъзмездно ползване и управление на 

описаното в т.1 моторно превозно средство. 

3. Срокът за делегиране за безвъзмездно право на ползване и управление е 10 години. 

4. МПС – частна общинска собственост, обект на настоящето решение да се използват 

съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от ЗПУО и чл.5, ал.1 от ПМС Постановление № 128 от 

29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 

градини и училища. 

5. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на 

ползвателя и се предоставят чрез допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, 

предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от 

броя на местата на автобусите и чрез целеви трансфери от държавния бюджет. 

6. Допълващият стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за 

осигуряване на транспорт на деца и ученици се предоставя за бюджетна година на 

съответното училище, а целевите трансфери получени от централния бюджет по чл.283, ал.2 

от ЗПУО се превеждат в законоустановените срокове от първостепенния разпоредител с 

бюджет на училищата в пълният си размер на съответния експлоатационен период. 

7. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Гърмен и на областния 

управител на Област Благоевград в седем дневен срок от приемането му. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 484 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 9. Закриване на Общинското предприятие „Никополис 2020“ с. Гърмен, 

община Гърмен създадено с Решение № 49 от Протокол № 4/31.01.2020 г. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 52, ал. 2  от Закона за общинската собственост. Поименно гласуване. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 484 

 

Общински съвет Гърмен, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 2  от Закона за общинската 

собственост: 

 1. Закрива създаденото с Решение № 49 от Протокол № 4/31.01.2020 г., Общинско 

предприятие „Никополис 2020“ с. Гърмен, общ. Гърмен; 

 2. Отменя Решение № 49 от Протокол № 4/31.01.2020 г. и Решение № 77 от Протокол 

№ 5 от 21.02.2020 г. на Общински съвет Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 485 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 10. Определяне на маломерните имоти в община Гърмен от общински 

поземлен фонд и условията за отдаване им под наем за стопанската 2021/2022 година. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, 

§2б на Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, чл.25б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 485 

 

 1. Определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд на територията на 

община Гърмен по населени места, номера на имоти, начин на трайно ползване и площи, 

описани в таблици – Приложения № 1 до № 16, които са неразделна част от настоящото 

решение. 

 2. Възлага на Кмета на общината да обяви на интернет страницата на Общината, а на 

кметовете/кметските наместници по населени места в кметствата, списъка на маломерните 

имоти по Приложения № 1 до № 16. 

 3. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе публичен 

търг с явно наддаване, съгласно изискванията на глава шеста от НРПУРОбИ. 

4. Договорите за наем на маломерните имоти, да се сключат за стопанската 2021/2022 

година от кметовете /кметските наместници/ на кметства по местонахождение на 

земеделските земи.  

 5. Копие от сключените договори за наем да се представят в общинска администрация 

село Гърмен. 

 6. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 486 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 11. Определяне земите от Общински поземлен фонд, които могат да се 

отдават под наем или аренда и наемната цена на единица площ. 

 

 В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и 

чл.21 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  

 

С 10 - гласа ЗА, 2 – ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 486 

 

 1. Определя земите от Общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, 

които могат да се отдават под наем или аренда, съгласно Приложения № 1 - № 16, които са 

неразделна част от настоящото решение. 
 

 2. Възлага на Кмета на общината да обяви на интернет страницата на община 

Гърмен, а на кметовете/кметските наместници по населени места в кметствата, списъка на 

земите по Приложения № 1 - № 16. 
 

 3. Определя годишна наемна цена: 

- за имотите в полската част на община Гърмен (Балдево, Гърмен, Дебрен, Дъбница, 

Марчево, Огняново, Хвостяне) – 15 /петнадесет/ лева за дка; 

- за имотите в планинската част на община Гърмен (Горно Дряново, Лещен, Долно 

Дряново, Ковачевица, Крушево, Ореше, Осиково, Рибново, Скребатно) – 10 /десет/ лева за 

дка. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 487 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  12. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2021 година в община Гърмен. 

 

 В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 8, ал. 9  от Закона за общинската собственост.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 487 

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 70 се 

допълва: 

71. Имот планоснимачен №763 /седемстотин шестдесет и три/, кв. 3 /трети/, по плана 

на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед №2 от 1993 г. и 

Заповед №332/20.05.2021 г.  с площ за целия имота от 228 /двеста двадесет и осем/ кв. м. 

72. Имот планоснимачен №587 /петстотин осемдесет и седем/, кв. 7 /седми/, по плана 

на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед №15 от 1990 

г. и Заповед №331/20.05.2021 г.  с площ за целия имота от 40 /четиридесет/ кв. м. 

73. Урегулиран поземлен имот /парцел/ Х /десет/, кв. 54 /петдесет и четири/, по плана 

на с.Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед 575 от 1973 г. с 

площ за целия имот от 640 /шестстотин и четиридесет/ кв. м. 

74. Поземлен имот с идентификатор 53326.500.43 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка петстотин точка четиридесет и три/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрен със Заповед №РД-18-01-1/12.12.2005 г. на на началника на 

СК Благоевград. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Баните",  с площ на имота 3645 /три хиляди шестстотин четиридесет и пет/ кв. м.  

с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - друг вид 

земеделска земя. Категория на земята: пета. Номер по предходен план: 320009. 

75. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.84 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка осемдесет и четири/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК, за землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, с 

площ на имота 166 /сто шестдесет и шест/ кв. м,  с трайно предназначение на територията: 

76. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.142 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка сто четиридесет и две/ по кадастралната карта 



и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на изпълнителния 

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

местност "Градец",  с площ на имота 259 /двеста петдесет и девет/ кв. м,  с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен 

имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: пета, номер по 

предходен план 034142 

77. Поземлен имот с идентификатор 62640.23.65 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка двадесет и три точка шестдесет и пет/ 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 "Равна скала",  с площ на имота 2615 /две хиляди шестстотин и петнадесет/ кв. м,  с 

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

категория на земята: четвърта, номер по предходен план 023062 

78. Поземлен имот с идентификатор 62640.49.19 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка четиридесет и девет точка деветнадесет/ по кадастралната карта и 

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

Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 25.06.2021 г., за землището на село Рибново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност "Чуклата",  с площ на имота 3863 /три хиляди осемстотин 

шестдесет и три/ кв. м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване - нива, категория на земята: девета, номер по предходен план 000035 

79. Поземлен имот с идентификатор 62640.31.120 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка тридесет и едно точка сто и двадесет/ 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 "Барата",  с площ на имота 1630 /хиляда шестстотин и тридесет/ кв. м,  с трайно 

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

земята: десета, номер по предходен план 031120 

80. Поземлен имот с идентификатор 62640.36.5 /шестдесет и две хиляди шестстотин и 

четиридесет точка тридесет и шест точка пет/ 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 2310 /две хиляди триста и десет/ кв. м,  с трайно предназначение 

на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята: десета, 

номер по предходен план 036005 

81. Поземлен имот с идентификатор 62640.37.5 /шестдесет и две хиляди шестстотин и 

четиридесет точка тридесет и седем точка пет/ 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 "Вълча 

пещеря",  с площ на имота 1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ кв. м,  с трайно 

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

земята: девета, номер по предходен план 037005 

82. Поземлен имот с идентификатор 62640.36.6 /шестдесет и две хиляди шестстотин и 

четиридесет точка тридесет и шест точка шест/ 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 3428 /три хиляди четиристотин двадесет и осем/ кв. м,  с трайно 

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

земята: десета, номер по предходен план 036006 

83. Поземлен имот с идентификатор 62640.36.7 /шестдесет и две хиляди шестстотин и 

четиридесет точка тридесет и шест точка седем/ 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 4610 /четири хиляди шестстотин и десет/ кв. м,  с трайно 

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

земята: десета, номер по предходен план 036007 

84. Поземлен имот с идентификатор 62640.37.31 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка тридесет и седем точка тридесет и едно/ 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 "Скока",  с площ на имота 3820 /три хиляди осемстотин и двадесет/ кв. м,  с трайно 

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

земята: девета, номер по предходен план 037031 

85. Поземлен имот с идентификатор 62640.37.28 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка тридесет и седем точка двадесет и осем/ 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 "Вълча пещеря",  с площ на имота 136 /сто тридесет и шест/ кв. м,  с трайно 

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

земята: девета, номер по предходен план 037028 

86. Поземлен имот с идентификатор 62640.37.12 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка тридесет и седем точка дванадесет/ 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 1109 /хиляда сто и девет/ кв. м,  с трайно 

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

земята: девета, номер по предходен план 037012 

87. Поземлен имот с идентификатор 62640.37.13 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка тридесет и седем точка тринадесет/ 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 2315 /две хиляди триста и петнадесет/ кв. м,  с трайно 

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

земята: девета, номер по предходен план 037013 

88. Поземлен имот с идентификатор 20331.39.22 /двадесет хиляди триста тридесет и 

едно точка тридесет и девет точка двадесет и две/ 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, община Гърмен, област Благоевград, местност "Рудене",  

с площ на имота 2043 /две хиляди четиридесет и три/ кв. м,  с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване - ливада, категория на земята: шеста, 

номер по предходен план 039021 

89. Поземлен имот с идентификатор 62640.23.327 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка двадесет и три точка триста двадесет и седем/ 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 "Рибново",  с площ на имота 706 /седемстотин и шест/ кв. м,  с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид 

земеделска земя, категория на земята: десета, номер по предходен план 000327 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 

2021 ГОДИНА, след точка 17 се допълва: 

  



18. 73/100 /седемдесет и три от сто/  идеални части от  имот  пл. №586 /петстотин 

осемдесет и шест/, кв. 19 /деветнадесети/, по плана на с.Горно Дряново, община Гърмен, 

област Благоевград. Одобрен със Заповед №15 от 1990 г. и Заповед №329/20.05.2021 г. с 

площ за целия имота от 100 /сто/ кв. м, който имот попада в УПИ ІІІ /три/. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 488 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

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

от имот  планоснимачен № 586 /петстотин осемдесет и шест/, кв. 19 /деветнадесети/  по 

плана на село Горно Дряново, община Гърмен.  

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 № 488 

 

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

една страна и Амид Зикрия Муев  от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а 

именно 73/100 /седемдесет и три от сто/  идеални части от  имот  планоснимачен №586 

/петстотин осемдесет и шест/, кв. 19 /деветнадесети/, по плана на с. Горно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 1990 г. и Заповед №329/20.05.2021 

г. на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 100 /сто/ кв. м, който имот попада в 

УПИ ІІІ /три/, на съсобственика Амид Зикрия Муев    с адрес с. Горно Дряново, общ. Гърмен 

съгласно, Нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение 

№107, том 5, рег. №9583, дело №833/26.11.2020 г.     

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 730.00 

/седемстотин и тридесет лева/ без ДДС от 02.08.2021 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 оригинала! 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 489 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 14. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.84, по КККР на 

землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 № 489 

  

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

представляващ имот с идентификатор 53326.34.84, с площ от 166 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид 

земеделска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно 

АЧОС 6538/10.08.2021 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 6609 (шест хиляди шестстотин и девет) 

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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 490 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  15. Продажба на имот с идентификатор 53326.500.43, местност „Баните“ 

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

 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 № 490 

 

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

представляващ имот с идентификатор 53326.500.43, с площ от 3645 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване „друг вид 

земеделска земя“, категория на земята: 5, местност „Баните“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на землище село Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-01-

1/12.12.2005 г. на началника на СК-Благоевград, съгласно АЧОС 6506/15.07.2021 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 76 427 (седемдесет и шест хиляди 

седемстотин двадесет и седем) 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 оригинала! 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 491 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:   16. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.142, местност „Градец“ 

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

 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 491 

 

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

представляващ имот с идентификатор 53326.34.142, с площ от 259 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид поземлен 

имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: 5, местност „Градец“ 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Огняново, одобрени със 

Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС 6485/02.07.2021 

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 5 113 (пет хиляди сто и тринадесет) 

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 оригинала! 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 492 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:   17. Продажба на имот с идентификатор 20331.39.22 , местност „Рудене“ 

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

 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 492 

 

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

представляващ имот с идентификатор 20331.39.22, с начин на трайно ползване „ливада“ с 

площ от 2043 кв. м, категория на земята: 6, с трайно предназначение на територията: 

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

землище село Дебрен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на директора на 

АГКК, съгласно АЧОС № 6509/26.07.2021 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 4086 (четири хиляди и осемдесет 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 оригинала! 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 493 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:   18. Продажба на имот идентификатор № 62640.23.327, местност 

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

 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 493 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.23.327, с начин на трайно ползване: друг вид 

земеделска земя с площ от 706 кв. м, категория на земята: 10, с трайно предназначение на 

територията: земеделска в местността „Рибново“ 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 645/22.02.2013 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 777 (седемстотин седемдесет и седем) 

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 оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 494 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:   19. Продажба на имот с идентификатор № 62640.23.65, местност „Равна 

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

   

   

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 494 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.23.65, с начин на трайно ползване „ливада“ с 

площ от 2615 кв. м, категория на земята: 4, с трайно предназначение на територията: 

земеделска в местността „Равна скала“ 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 6510/26.07.2021 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 2 882 (две хиляди осемстотин 

осемдесет и два) 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 оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 495 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 20. Продажба на имот с идентификатор № 62640.36.5, местност „Разкол“ 

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

 

   

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 495 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.36.5, с начин на трайно ползване: нива с площ 

от 2310 кв. м, категория на земята: 10, 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 6502/12.07.2021 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 2540 (две хиляди петстотин и 

четиридесет) 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 оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 496 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 21. Продажба на имот с идентификатор № 62640.36.6, местност „Разкол“ 

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

 

   

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 496 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.36.6, с начин на трайно ползване: нива с площ 

от 3428 кв. м, категория на земята: 10, 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 6512/26.07.2021 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 3771 (три хиляди седемстотин 

седемдесет и един) 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 оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 497 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  22. Продажба на имот с идентификатор № 62640.36.7, местност „Разкол“ 

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

 

   

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 497 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.36.7, с начин на трайно ползване: нива с площ 

от 4610 кв. м, категория на земята: 10, 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 6513/26.07.2021 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 5071 (пет хиляди седемдесет и един) 

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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 498 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  23. Продажба на имот с идентификатор № 62640.37.12 местност 

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

 

   

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 498 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.37.12, с начин на трайно ползване: нива с площ 

от 1109 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 6515/26.07.2021 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 1220 (хиляда двеста 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 оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 499 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  24. Продажба на имот с идентификатор № 62640.37.13 местност 

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

 

   

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 499 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.37.13, с начин на трайно ползване: нива с площ 

от 2315 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 6516/26.07.2021 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 2547 (две хиляди петстотин 

четиридесет и седем) 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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 500 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 25. Продажба на имот с идентификатор № 62640.37.5 местност „Вълча 

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

   

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 500 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.37.5, с начин на трайно ползване: нива с площ 

от 1850 кв. м, категория на земята: 9, с трайно предназначение на територията: земеделска в 

местността „Вълча пещера“ 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 6503/12.07.2021 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 2035 (две хиляди  тридесет и пет) 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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 501 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:   26. Продажба на имот с идентификатор № 62640.37.28 местност „Вълча 

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

   

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 501 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.37.28, с начин на трайно ползване: нива с площ 

от 136 кв. м, категория на земята: 9, с трайно предназначение на територията: земеделска в 

местността „Вълча пещера“ 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 6521/02.08.2021 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 150 (сто и петдесет) 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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 502 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  27. Продажба на имот с идентификатор № 62640.37.31 местност „Скока“ 

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

   

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 502 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.37.31, с начин на трайно ползване: нива с площ 

от 3820 кв. м, категория на земята: 9, с трайно предназначение на територията: земеделска в 

местността „Скока“ 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 6517/26.07.2021 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 4200 (четири хиляди  и двеста) 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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 503 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 28. Продажба на имот с идентификатор № 62640.49.19 местност 

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

 

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 503 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.49.19, с начин на трайно ползване: нива с площ 

от 3863 кв. м, категория на земята: 9, с трайно предназначение на територията: земеделска в 

местността „Чуклата“ 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 6486/05.07.2021 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 4249 (четири хиляди двеста 

четиридесет и девет) 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 оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 504 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  29. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост 

планоснимачен № 763 /седемстотин шестдесет  и  три/, кв. 3/ трети/  по плана село Гърмен. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 504 

 

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

както следва:  имот планоснимачен №763 /седемстотин шестдесет и три/, кв. 3 /трети/, по 

плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2 от 1993 г. 

и Заповед №332/20.05.2021 г.  на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 228 

/двеста двадесет и осем/ кв. м, при граници и съседи: УПИ ХІV-51 - ЕТ "Йордан 

Байректаров", от две страни община, край на регулация. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 3 420.00 

/три хиляди четиристотин и двадесет/  лева  без ДДС от 02.08.2021 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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 505 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 30. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост 

планоснимачен № 587 /петстотин осемдесет  и  седем/, кв. 7/ седми/  по плана село Горно 

Дряново. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 505 

 

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

както следва:  имот планоснимачен №587 /петстотин осемдесет и седем/, кв. 7 /седми/, по 

плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 

1990 г. и Заповед №331/20.05.2021 г.  на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 40 

/четиридесет/ кв. м. при граници и съседи: УПИ ХІІІ-322 на Ибраим Мутишев, улица, УПИ ІІ 

- общински терен. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 400.00 

/четиристотин/  лева без ДДС от 02.08.2021 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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 506 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 31. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ X /десет/, кв. 54 /петдесет и четири/ по плана село 

Дъбница. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 506 

 

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ Х /десет/, кв. 54 /петдесет и четири/, по 

плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед 575 от 1973 г. 

на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 640 /шестстотин и четиридесет/ кв. м. 

при граници и съседи: УПИ ХІ - неидентифициран; УПИ  VІІ - неидентифициран;  УПИ ІV - 

неидентифициран; улица. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на       6 

400.00 /шест хиляди и четиристотин/  лева без ДДС от 02.08.2021 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 оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  32. Промяна характера на собственост от публична в частна общинска 

на имот с идентификатор 40138.10.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-1662/27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за 

землището на с. Крушево. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

 

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

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

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

 

С 11 - гласа ЗА, 4 – ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Не прие: 

 

ПРОЕКТА НА РЕШЕНИЕ:  

 

1. Обявява за частна общинска собственост имот с идентификатор 40138.10.18 с площ 

от 28557 кв. м в местността „Блато“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за 

землище село Крушево. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да предприеме всички правни и фактически 

действия по изпълнение на решението. 

 
 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  33. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

24267.115.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Дъбница от 

„Пасище мера“ в „Друг вид земеделска земя“.  

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

 

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

администрация, чл.8, ал.1 и  от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 78а от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи.  

 

С 10 - гласа ЗА, 5 – ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Не прие: 

 

ПРОЕКТА НА РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

24267.115.19 с площ от 168 060 кв. м, 8 категория в местността „Кюприджик дере“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 

27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Дъбница, от НТП 

„Пасище мера“ в НТП „Друг вид земеделска земя“. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да предприеме всички правни и фактически 

действия по изпълнение на решението. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 507 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 34. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

62640.39.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Рибново от 

„Нива“ в „Друг вид земеделска земя“. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 78а от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 507 

 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

62640.39.31 с площ от 69487 кв. м, 10 категория в местността „Бунаря“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на 

изпълнителния директор на АГКК за землището на село Рибново от „Нива“ в „Друг вид 

земеделска земя“. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да предприеме всички необходими действия по 

промяна начина на трайно ползване на имота. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 508 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО: 35. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на част от поземлен имот с идентификатор 

18366.20.46 местност, „Решманица“ по одобрената кадастрална карта на землище село 

Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува, Общинския 

съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 508 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Моарем Моаремов Купенов и Ахмед 

Османов Доленски да изработят ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ 

за смяна предназначението на част от поземлен имот с 18366.20.46, местност „Решманица“, 

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

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

Благоевград за жилищно строителство. 

 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 оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 509 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  36. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на част от поземлен имот с идентификатор 

53326.36.199, местност, „Селището“ по одобрената кадастрална карта на землище село 

Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,Общинския 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 509 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Стою Ангелов Парапанов и Ангел Боянов 

Парапанов да изработят ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна 

предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 53326.36.199, местност 

„Селището“, по одобрената със Заповед №  РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Огняново, 

община Гърмен, област Благоевград за жилищно строителство 

 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 оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 510 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  37. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.69.45, 

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

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/  не гласува Общинския 

съвет Прие : 

 

РЕШЕНИЕ № 510 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава Ариф Шенур Талип, жител на  село Дъбница, 

да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна 

предназначението на на поземлен имот с идентификатор 18366.69.45, местност „Въпата“, по 

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

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

Благоевград за хале за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и пелети, 

автокъща, търговски обект и автомивка. 

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 оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 511 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  38. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

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

идентификатор 18366.69.45 местност, „Въпата“, землище село Гърмен, община Гърмен, 

област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 № 511 

 

        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 

18366.69.45, 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 18366.69.388, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 512 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

  ОТНОСНО:  38. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

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

идентификатор 18366.69.45 местност, „Въпата“, землище село Гърмен, община Гърмен, 

област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 № 512 

 

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  18366.69.45, 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 18366.69.388, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

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 18366.69.45, 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 18366.69.388, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

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 оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 513 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

  ОТНОСНО:  39. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП- 

ПП/ на трасе на нов полски път през имот с идентификатор 18366.95.543, местност, „Маноле 

/о/ “ землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 513 

 

       1.  Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на 

полски път през имот с идентификатор 18366.95.543, местност „Маноле /о/“, землище село 

Гърмен, община Гърмен, област Благоевград  

          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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 514 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

  ОТНОСНО:  40. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП- 

ПП/ на трасе на път за достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.24.6 местност, 

„Манастирището“ землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 2 /двама/ не гласуваха, 

Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 514 

 

           1.  Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен планна на трасе 

на път за достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.24.6, местност „Манастирището“, 

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 18366.24.356, местност „Манастирището“, 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 – 

селскостопански  път на община Гърмен . 

- поземлен имот с идентификатор 18366.24.477, местност „Манастирището“, по одобрената 

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

кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград – друг 

вид водно течение - на община Гърмен, 

          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 оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 515 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

  ОТНОСНО: 41. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП- 

ПП/ на трасе на полски път в землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 515 

 

   Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/  на трасе  на 

полски път  в землището на село Рибново, преминаващ 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. 

             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 оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 516 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

  ОТНОСНО:  42. Одобряване на КПИИ /комплексен проект за инвестиционна 

инициатива/ за обект „Подземна кабелна захранваща линия НН 1 Кv на стационарна 

контролна точка № 1081, част от ТОЛ системата“, находяща се на път III – 197 „Сатовча  - 

Гоце Делчев“, км.14+300, землище село Долно Дряново, община Гърмен. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация и чл. 150 от ЗУТ. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 516 

 

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

администрация и чл. 150 от ЗУТ, Общински съвет село Гърмен одобрява КПИИ /комплексен 

проект за инвестиционна инициатива/ за обект „Подземна кабелна захранваща линия НН 1 

кV на стационарна контролна точка № 1081, част от ТОЛ системата“, находяща се на път  ІІІ-

197 „Сатовча – Гоце Делчев“, км. 14+300, землище село Горно Дряново община Гърмен, 

състоящ се от: 

1.  ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на обект 

„Подземна кабелна захранваща линия НН 1 кV на стационарна контролна точка № 1081, част 

от ТОЛ системата“, находяща се на път  ІІІ-197 „Сатовча – Гоце Делчев“, км. 14+300, 

землище село Долно Дряново община Гърмен. 

2. Инвестиционен проект за обект „Подземна кабелна захранваща линия НН 1 кV на 

стационарна контролна точка № 1081, част от ТОЛ системата“, находяща се на път  ІІІ-197 

„Сатовча – Гоце Делчев“, км. 14+300, землище село Долно Дряново община Гърмен. 

             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 оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 517 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО:  43. Искане № 236 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 10 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 517 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 43606.9.95, с 

площ от 3207 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, местност „Гезлювица“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за 

землището на село Лещен, с АЧОС № 6484 от 01.07.2021 г., вписан в службата по вписвания 

град Гоце Делчев да се предостави на Общинска служба по земеделие Гърмен за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на 

Мария Спасова Кандева, бивш жител на село Лещен, 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 оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 518 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО:  44. Искане № 238 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 11 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 518 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 43606.5.70, с 

площ от 3015 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, местност „Усое“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 

със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на 

село Лещен, с АЧОС № 6482 от 01.07.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце 

Делчев да се предостави на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на 

решение за възстановяване правото на собственост на Сабри Муслиев Господев, жител на 

село Горно Дряново, 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 оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 519 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО:  45. Искане № 239 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 № 519 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имоти с идентификатори: 

- имот с идентификатор 62640.39.40, с площ от 997 кв. м, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, 

местност „Бунаря“ 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, с АЧОС № 6479/01.07.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- имот с идентификатор 62640.48.32, с площ от 781 кв. м, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 9, 

местност „Чуклата“ 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, с АЧОС № 6480/01.07.2021 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 Мехмед Мехмедов Сердарев, 

бивш жител на село Рибново, 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 оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 520 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 46. Искане № 240 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 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 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува, Общинския 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 520 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 62640.52.15, с 

площ от 453 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: ливада, категория на земята: 9, местност „Бърдо“ 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, с АЧОС № 648 от 01.07.2021 г., вписан в 

службата по вписвания град Гоце Делчев да се предостави на Общинска служба по 

земеделие Гърмен за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Ибрахим Ахмедов Къдриев, бивш жител на село Рибново, 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 оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 521 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.08.2021 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 47. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – 

публична общинска собственост. 

 

  В онлайн срещата присъстваха 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 52, ал.1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 521 

 

1. Да бъде издадено от Кмета на община Гърмен разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект – публична общинска собственост, за дере в село Хвостяне с 

дължина е 967,79 метра.  

2. Приема предложения проект на разрешително за ползване на воден обект. 
 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 


