Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 659
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 1. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-80 на Областния Управител на гр.
Благоевград от 15.03.2022 г., относно преразглеждане на Решение № 645 взето с Протокол №
25 от проведено заседание на Общински съвет – Гърмен 28.01.2022 година.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 2, пр. 1-ви, чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл.
32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА, във връзка със
Заповед № ОА-АК – 80 от 15.03.2022 година на Областния управител на област - гр.
Благоевград, на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:

РЕШЕНИЕ № 659
Общински съвет село Гърмен ОТМЕНЯ свое Решение № 645 от Протокол № 25/
28.02.2022 г. на Общински съвет – Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 660
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 2. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2022 година.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация и във връзка с чл.16, ал. 1 от Закона за младежта.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 660
1. Приема Общински годишен план за младежта на община Гърмен за 2022 г.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.
Приложение: Общински годишен план за младежта на община Гърмен - 2022 г.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 661
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 3. Приемане на годишния отчет за 2021 година за изпълнение на дейностите от
община Гърмен, заложени в Регионалната програма за управление на отпадъците –
Регионално сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ Гоце Делчев за общините Гоце
Делчев, Гърмен и Хаджидимово.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 661
Приема годишния отчет за 2021 година по изпълнение на дейностите от община
Гърмен, заложени в Регионалната програма за управление на отпадъците – РСУО Гоце
Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 662
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 4. Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 60,
ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с § 60 Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 662
І. Отчисленията за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление
на отпадъците, които община Гърмен е превела на РИОСВ Благоевград на стойност 336 672
лева, да бъдат разходвани, както следва:
1. закупуване на багер с челен товарач - нов, неупотребяван за почистване на речните
корита, събиране на зелени отпадъци и други видове отпадъци, почистване на отпадъци,
изхвърлени на неразрешени за целта места на стойност 110 000 (сто и тридесет хиляди) лева
без ДДС или 132 000 (сто тридесет и две хиляди) лева с включен ДДС;
2. закупуване на специализиран метометачен автомобил – нов, неупотребяван за
почистване на улици и обществени места на стойност 160 560 (сто и шестдесет хиляди
петстотин и шестдесет) лева без ДДС или 192 672 (сто деветдесет и две хиляди шестстотин
седемдесет и два) лева с включен ДДС;
3. закупуване на тракторна косачка за поддържане на зелената система в община
Гърмен на стойност 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС или 12 000 (дванадесет хиляди) лева
с включен ДДС.
ІІ. Възлага на Кмета на община Гърмен да предприеме необходимите законови
действия за изпълнение на Решението.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 663
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 5. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2022 година в община Гърмен.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост.
С 15 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 663
Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост за 2022 година в община Гърмен, както следва:
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА, след точка 49 се
допълва:
50. Поземлен имот с идентификатор 22616.2.55 /двадесет и две хиляди шестстотин и
шестнадесет точка две точка петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на
АГКК, за землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност
''Кутелче'', с площ на имота 2603 /две хиляди шестстотин и три/ кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид
земеделска земя, категория на земята: осма.
51. Поземлен имот с идентификатор 22616.2.56 /двадесет и две хиляди шестстотин и
шестнадесет точка две точка петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на
АГКК, за землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност
''Кутелче'', с площ на имота 449 /четиристотин четиридесет и девет/ кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид
земеделска земя, категория на земята: осма.
52. Поземлен имот с идентификатор 22616.2.57 /двадесет и две хиляди шестстотин и
шестнадесет точка две точка петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на
АГКК, за землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност
''Кутелче'', с площ на имота 1469 /хиляда четиристотин шестдесет и девет/ кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид
земеделска земя, категория на земята: осма.

53. Поземлен имот с идентификатор 22616.2.58 /двадесет и две хиляди шестстотин и
шестнадесет точка две точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на
АГКК, за землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност
''Кутелче'', с площ на имота 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид
земеделска земя, категория на земята: осма.
54. Поземлен имот с идентификатор 22616.2.59 /двадесет и две хиляди шестстотин и
шестнадесет точка две точка петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на
АГКК, за землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност
''Кутелче'', с площ на имота 884 /осемстотин осемдесет и четири/ кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид
земеделска земя, категория на земята: осма.
55. Поземлен имот с идентификатор 22616.2.60 /двадесет и две хиляди шестстотин и
шестнадесет точка две точка шестдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, за
землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност ''Кутелче'',
с площ на имота 1116 /хиляда сто и шестнадесет/ кв. м, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, категория
на земята: осма.
56. Поземлен имот с идентификатор 66874.15.165 /шестдесет и шест хиляди осемстотин
седемдесет и четири точка петнадесет точка сто шестдесет и пет/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния
Директор на АГКК, за землището на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград,
местност ''Барата'', с площ на имота 3879 /три хиляди осемстотин седемдесет и девет/ кв. м, с
трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - нива,
категория на земята: девета, предишен идентификатор: 66874.15.59, номер по предходен
план: 15.59
57. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.155 /петдесет и три хиляди триста
двадесет и шест точка тридесет и четири точка сто петдесет и пет/ 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 520 /петстотин и двадесет/ кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид
земеделска земя, категория на земята: нулева.
58. Поземлен имот с идентификатор 62640.48.48 /шестдесет и две хиляди шестстотин и
четиридесет точка четиридесет и осем точка четиридесет 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 ''Чуклата'', с площ на имота 175 /сто седемдесет и пет/ кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид
земеделска земя, категория на земята: девета, номер по предходен план: 048048.
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ
2022 ГОДИНА, след точка 18 се допълва:
19. 90/830 /деветдесет от осемстотин и тридесет/ идеални части от урегулиран
поземлен имот /парцел/ І /първи/, планоснимачен №497 /четиристотин деветдесет и седем/,
кв. 55 /петдесет и пет/, по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен
със Заповед №2 от 1993 г, на кмета на Общината с площ за целия имот от 830 /осемстотин и
тридесет/ кв. м.

20. 85/240 /осемдесет и пет от двеста и четиридесет/ идеални части от урегулиран
поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, планоснимачен №139 /сто тридесет и девет/, кв. 9
/девети/, по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със
Заповед №509 от 1968 г. и Заповед №304/2021 г, на кмета на Общината с площ за целия имот
от 240 /двеста и четиридесет/ кв. м.
21. 58/620 /петдесет и осем от шестстотин и двадесет/ идеални части от урегулиран
поземлен имот /парцел/ VІ /шести/, планоснимачен №643 /шестстотин четиридесет и три, кв.
52 /петдесет и втори/, по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен
със Заповед №9 от 1999 г. с площ за целия имот от 620 /шестстотин и двадесет/ кв. м. В
образуването на УПИ VІ,пл. №643 участват имот с планоснимачен №861 с площ 422 кв. м. и
имот с планоснимачен №643 с площ 140 кв. м.
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО община ГЪРМЕН има намерение да
предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРЕЗ 2022
ГОДИНА, след точка 4 се допълва:
5. Учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в УПИ ІІ, кв. 3 по плана на с.
Дъбница.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 664
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 6. Учредяване право на пристрояване върху имот – частна общинска
собственост – УПИ /парцел/ XI /единадесети/, кв. 1 /първи/, по плана на с. Дебрен.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 2 от Наредбата
за реда на придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.
С 16 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 664
1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Ферад Соатов Мазълов
за изграждане на двуетажна жилищна сграда, с площ на застрояване 64 /шестдесет и четири/
кв.м. откъм югоизточната страна на съществуваща двуетажна жилищна сграда, находяща се
в урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІ /единадесети/, кв. 1 /първи/, по плана на с. Дебрен,
община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №490 от 1969 г, на кмета на
Общината, с площ за имота от 780 /седемстотин и осемдесет/ кв.м, при граници и съседи:
УПИ Х на Дервиш Гадиров; УПИ ХІІ на Елмаз Купенов; и от две страни улица.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на
300.00
/триста/ лева без ДДС от 04.03.2022 г. и определя същата като цена на учреденото право на
пристрояване.
3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда на Закона
за общинската собственост.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 665
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 7. Учредяване право на пристрояване върху имот – частна общинска
собственост – УПИ /парцел/ II /втори/, кв. 3 /трети/, по плана на с. Дъбница.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 2 от Наредбата
за реда на придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.
С 17 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ0, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет
Прие:
РЕШЕНИЕ № 665
1. Открива процедура за учредяване право на надстрояване на Десислава Манчова
Огнянова и Асан Ахмедов Дестанов за изграждане на едноетажна жилищна сграда, с площ
на застрояване 100 /сто/ кв.м. над съществуваща жилищна сграда, находяща се в урегулиран
поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, кв. 3 /трети/, по плана на с. Дъбница, община Гърмен,
област Благоевград, одобрен със Заповед №575 от 1973 г, на кмета на Общината, с площ за
имота от 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м, при граници и съседи: УПИ І - Илия Козов и др.;
УПИ ІІІ - неидентифициран; от две страни улица.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на
384.00
/триста осемдесет и четири/ лева без ДДС от 04.03.2022 г. и определя същата като цена на
учреденото право на пристрояване.
3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда на Закона
за общинската собственост.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 666
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от
урегулиран поземлен имот /парцел/ XVI /шестнадесети/, пл. № 793, 794 и 795 кв. 71
/седемдесет и първи/, по плана на село Огняново.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общински съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 666
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна, Дейвис Мустафов Мейзинев и Мустафа Мустафов Мейзинев от друга, чрез
продажба на частта на община Гърмен, а именно: 36/777 /тридесет и шест от седемстотин
седемдесет и седем/
идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ХVІ
/шестнадесети/, пл. №№793, 794, 795, кв. 71 /седемдесет и първи/, по плана на с. Огняново,
община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №9 от 1999 г. и Заповед №309 от
2021 г. на кмета на Общината с площ за целия имот от 777 / седемстотин седемдесет и
седем/ кв. м, на съсобствениците Дейвис Мустафов Мейзинев съгласно Нотариален акт
19/2019 г.; Нотариален акт №20/2019 г. и Мустафа Мустафов Мейзинев съгласно Нотариален
акт 71/2018 г. и Нотариален акт 59/2019 г.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 440
/хиляда четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС от 04.02.2022 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 667
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от
урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, пл. № 774, 775, 776 и 777 кв. 71 /седемдесет и
първи/, по плана на село Огняново.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общински съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 667
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна и "Стройкон" ЕООД представлявано от Мустафа Мустафов Мейзинев от друга,
чрез продажба на частта на община Гърмен, а именно: 16/2201 /шестнадесет от две хиляди
двеста и една/ идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, пл. №№774,
775, 776, 777, кв. 71 /седемдесет и първи/, по плана на с. Огняново, община Гърмен, област
Благоевград, одобрен със Заповед №9 от 1999 г. и Заповед №580 от 2021 г. на кмета на
Общината с площ за целия имот от 2201 / две хиляди двеста и един/ кв. м, на съсобственикът
"Стройкон" ЕООД представлявано от Мустафа Мустафов Мейзинев съгласно Нотариален
акт за собственост на недвижим имот по писмени документи №109, том І, рег. №1313, дело
№105 от 05.04.2019 г.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 640
/шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС от 04.02.2022 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 668
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от
урегулиран поземлен имот /парцел/ VI /шести/, планоснимачен № 643 /шестотин четиридесет
и три/ кв. 52 /петдесет и втори/, по плана на село Огняново, община Гърмен.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общински съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 668
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна и Димитър Георгиев Бумбаров от друга, чрез продажба на частта на община
Гърмен, а именно 58/620 /петдесет и осем от шестстотин и двадесет/ идеални части от
урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ /шести/,
планоснимачен №643 /шестстотин
четиридесет и три, кв. 52 /петдесет и втори/, по плана на с. Огняново, община Гърмен, област
Благоевград, одобрен със Заповед №9 от 1999 г, на кмета на Общината с площ за целия имот
от 620 /шестстотин и двадесет/ кв. м. В образуването на УПИ VІ, пл. №643 участват имот с
планоснимачен №861 с площ 422 кв. м. и имот с планоснимачен №643 с площ 140 кв. м, на
съсобственикът Димитър Георгиев Бумбаров с адрес с адрес гр. Гоце Делчев, общ. Гоце
Делчев, ул. „Пирин“ №1, вх. А, ет. 2, ап. 5, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим
имот №167, томІ, рег. №1783, дело №167/2020 г.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 160.00
/хиляда сто и шестдесет лева/ без ДДС от 04.03.2022 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 669
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от
урегулиран поземлен имот /парцел/ I /първи/, кв. 6 /шести/, по плана на село Крушево,
община Гърмен.

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общински съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 669
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна и Ферад Ахмедов Качериев от друга, чрез продажба на частта на община
Гърмен, а именно 244/620 /двеста четиридесет и четири от шестстотин и двадесет/ идеални
части от урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, кв. 6 /шести/, по плана на с. Крушево,
община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №19 от 1992 г. с площ за целия
имот от 620 / шестстотин и двадесет/ кв. м. В образуването на УПИ І участват имот с
планоснимачен №150 с площ 76 кв. м. и имот с планоснимачен №188 с площ 300 кв. м, на
съсобственикът Ферад Ахмедов Качериев съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот №196, том 2, рег. №3566, дело №336/2015 г, с адрес с. Крушево, общ.
Гърмен.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 2 440.00
/две хиляди четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС от 04.03.2022 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 670
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от
урегулиран поземлен имот /парцел/ II /втори/, кв. 6 /шести/, по плана на село Крушево,
община Гърмен.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общински съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 670
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна и Ферад Ахмедов Качериев от друга, чрез продажба на частта на община
Гърмен, а именно 139/760 /сто тридесет и девет от седемстотин и шестдесет/ идеални части
от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, кв. 6 /шести/, по плана на с. Крушево,
община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №19 от 1992 г. с площ за целия
имот от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв. м. В образуването на УПИ ІІ участват имот с
планоснимачен №150 с площ 331 кв. м. и имот с планоснимачен №188 с площ 330 кв. м, на
съсобственикът Ферад Ахмедов Качериев съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот №196, том 2, рег. №3566, дело №336/2015 г, с адрес с. Крушево, общ.
Гърмен.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 390.00
/хиляда триста и деветдесет лева/ без ДДС от 04.03.2022 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 671
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от
урегулиран поземлен имот /парцел/ III /трети/, кв. 6 /шести/, по плана на село Крушево,
община Гърмен.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общински съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 671
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна и Ферад Ахмедов Качериев от друга, чрез продажба на частта на община
Гърмен, а именно 88/800 /осемдесет и осем от осемстотин/ идеални части от урегулиран
поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, кв. 6 /шести/, по плана на с. Крушево, община Гърмен,
област Благоевград, одобрен със Заповед №19 от 1992 г. с площ за целия имот от 800
/осемстотин/ кв. м. В образуването на УПИ ІІІ участват имот с планоснимачен №150 с площ
502 кв. м. и имот с планоснимачен №188 с площ 210 кв. м, на съсобственикът Ферад
Ахмедов Качериев съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №196,
том 2, рег. №3566, дело №336/2015 г, с адрес с. Крушево, общ. Гърмен.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 880.00
/осемстотин и осемдесет лева/ без ДДС от 04.03.2022 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 672
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 14. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от
урегулиран поземлен имот /парцел/ III /трети/, планоснимачен № 139 /сто тридесет и девет/
кв. 9 /девети/, по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 672
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна и Кемал Сабри Летиф от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а
именно 85/240 /осемдесет и пет от двеста и четиридесет/ идеални части от урегулиран
поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, планоснимачен №139 /сто тридесет и девет/, кв. 9
/девети/, по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със
Заповед №509 от 1968 г. и Заповед №304/2021 г, на кмета на Общината с площ за целия имот
от 240 /двеста и четиридесет/ кв. м, на съсобственикът Кемал Сабри Летиф съгласно
Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение №167,
томІ, рег. №1783, дело №167/2020 г, с адрес с. Долно Дряново, общ. Гърмен.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 850.00
/осемстотин и пртдесет лева/ без ДДС от 04.03.2022 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 673
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 15. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от
урегулиран поземлен имот /парцел/ I /първи/, планоснимачен № 497 /четиристотин
деветдесет и седем/ кв. 55 /петдесет и пет/, по плана на село Гърмен, община Гърмен.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество. Поименно гласуване.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 673
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна и Костадин Борисов Попов от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен,
а именно 90/830 /деветдесет от осемстотин и тридесет/ идеални части от урегулиран
поземлен имот /парцел/ І /първи/, планоснимачен № 497 /четиристотин деветдесет и седем/,
кв. 55 /петдесет и пет/, по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен
със Заповед №2 от 1993 г, на кмета на Общината с площ за целия имот от 830 /осемстотин и
тридесет/ кв. м, на съсобственикът Костадин Борисов Попов с адрес с. Гърмен, общ. Гърмен,
съгласно Нотариален акт за покупка на недвижим имот, №166, том 6, дело №322/1981 г
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер 1 373.00
/хиляда триста седемдесет и три лева/ без ДДС от 04.03.2022 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 674
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 16. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – имот
планоснимачен № 600 /шестотин/, кв. 37 /тредесет и седем/ по плана на с. Горно Дряново.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 674
1. Открива процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
както следва: имот планоснимачен №600 /шестстотин/, кв. 37 /тридесет и седем/, по плана на
с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 1990 г,
и Заповед 56 от 2022 г. на кмета на Общината с площ за имота от 35 /тридесет и пет/ кв.м,
който участва в образуването на УПИ ХІV /четиринадесет/, при граници и съседи: Имот пл.
№242 на Мурад Пехливанов; от две страни улица.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на
350.00
/триста и петдесет / лева без ДДС от 04.03.2022 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 675
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 17. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
урегулиран поземлен имот /парцел/ XX /двадесети/, пл. № 714 /седемстотин и
четиринадесети/, кв. 56 / петдесет и шест/ по плана на с. Гърмен, ведно с построената в имота
сграда.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, и проявен интерес от закупуването му да се проведе процедура по
продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2022 год.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 675
1. Отменя Решение № 450/Протокол № 18 от 02.07.2021 г, на общински съвет село
Гърмен.
2. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХ /двадесети/, пл.№714 /седемстотин и
четиринадесети/, кв. 56 /петдесет и шест/ по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград, одобрен със Заповед №2 от 1993 година и Заповед №57 от 2002 година с площ
на имота 2330 /две хиляди триста и тридесет/ кв.м, ведно с построената в имота масивна
сграда със застроена площ от 67 /шестдесет и седем/ кв. м, съгласно АЧОС № 6299 от
07.04.2021 год, вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев.
3. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 36 268.00
(тридесет и шест хиляди двеста шестдесет и осем) лева без ДДС от 04.03.2022 г. и определя
същата като начална тръжна цена.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда на ЗОС и
НРПУРОИ чрез публичен търг.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 676
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 18. Продажба на имот с идентификатор 66874.15.165, местност „Барата“
по КККР на землище село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 676
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 66874.15.165, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива с площ от 3879 кв. м, категория
на земята: 9 в местността „Барата“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на
землище село Скребатно, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на директора на
АГКК, съгласно АЧОС № 6748/23.02.2022 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 3 918 (три хиляди деветстотин и
осемнадесет) 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 677
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 19. Продажба на имот с идентификатор 22616.2.55, местност „Кутелче“
по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 677
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 22616.2.55, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от
2603 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Кутелче“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № РД-18301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6753/25.02.2022 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 2 876 (две хиляди осемстотин
седемдесет 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 678
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 20. Продажба на имот с идентификатор 22616.2.56, местност „Кутелче“
по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 678
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 22616.2.56, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от
449 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Кутелче“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № РД-18301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6754/25.02.2022 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 496 (четиристотин деветдесет 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 679
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 21. Продажба на имот с идентификатор 22616.2.57, местност „Кутелче“
по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 679
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 22616.2.57, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от
1469 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Кутелче“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № РД-18301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6755/25.02.2022 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 1 623 (хиляда шестстотин двадесет и
три) 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 680
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 22. Продажба на имот с идентификатор 22616.2.58, местност „Кутелче“
по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 680
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 22616.2.58, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от
483 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Кутелче“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № РД-18301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6756/25.02.2022 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 534 (петстотин тридесет и четири) 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 681
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 23. Продажба на имот с идентификатор 22616.2.59, местност „Кутелче“
по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 681
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 22616.2.59, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от
884 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Кутелче“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № РД-18301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6757/25.02.2022 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 977 (деветстотин 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 682
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 24. Продажба на имот с идентификатор 22616.2.60, местност „Кутелче“
по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 682
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 22616.2.60, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от
1116 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Кутелче“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № РД-18301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6758/25.02.2022 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 1 233 (хиляда двеста тридесет и три)
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 683
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 25. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.155, местност „Градец“
по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 683
1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор 53326.34.155, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от
520 кв. м, категория на земята: 0 в местността „Градец“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Огняново, одобрени със Заповед № РД-18313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС 6759/25.02.2022 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 10 426 (десет хиляди четиристотин
двадесет 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 684
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 26. Продажба на имот с идентификатор 62640.48.48, местност „Чуклата“
по КККР на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 684
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор 62640.48.48, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от 175 кв. м,
категория на земята:9 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 6689/29.11.2022 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 193 (сто деветдесет и три) 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 685
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 27. Реализиране на улица по плана на село Крушево, община Гърмен.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС и чл. 44, ал.1
от НРПРОИ. Поименно гласуване.
С 3 гласа ЗА, 6 гласа – ПРОТИВ, 6 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 2 /двама/ не гласуват,
Общинския съвет НЕ прие:
РЕШЕНИЕ № 685
1. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура по отчуждаване на части от
имоти пл. № № 110 и 169, попадащи в улицата в картал 19 по плана на село Крушево,
община Гърмен.
2. След приключване на процедурата по отчуждаване, да се реализира улицата,
съгласно предвижданията на ПУП-ПР на село Крушево, община Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 686
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 28. Разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ /подробен
устройствен план – план застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 24267.118.1,
местност „Ортайол“, землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 686
Общински съвет село Гърмен разрешава на Ариф Меджит Ибраим, жител на село
Дъбница, да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна
предназначението на поземлен имот с идентификатор 24267.118.1, местност „Ортайол“, по
одобрената със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК,
кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Дъбница, община Гърмен, област
Благоевград за търговски обект, офиси, цех за производство на алуминиева дограма и
складове.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 687
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 29. Разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ /подробен
устройствен план – план застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20331.47.4,
местност „Големия блок“, землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 687
Общински съвет село Гърмен разрешава на Адиле Рафетова Кутрева, жител на село
Дебрен, да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна
предназначението на поземлен имот с с идентификатор 20331.47.4, местност „Големия блок“,
по одобрената със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Дебрен, община Гърмен,
област Благоевград за автосервиз, търговски обект и офис.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 688
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 30. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план - парцеларен/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до поземлен
имот с идентификатор 20331.47.4, местност „Големия блок“, землище село Дебрен, община
Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 688
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
20331.47.4, местност „Големия блок“, землище село Дебрен, община Гърмен, област
Благоевград, по одобрената със Заповед № 18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор
на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград, преминаващ през:
- поземлен имот с идентификатор 20331.47.143, местност „Големия блок“, землище село
Дебрен – селскостопански път на община Гърмен.
- поземлен имот с идентификатор 20331.49.141, местност „Големия блок“, землище село
Дебрен – селскостопански път на община Гърмен.
- поземлен имот с идентификатор 20331.49.174, местност „Големия блок“, землище село
Дебрен – друг вид водно течение на община Гърмен.
Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.
2. 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 20331.47.4,
местност „Големия блок“, землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, по
одобрената със Заповед № 18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК
кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград, преминаващ през:
- поземлен имот с идентификатор 20331.47.143, местност „Големия блок“, землище село
Дебрен – селскостопански път на община Гърмен.

- поземлен имот с идентификатор 20331.49.141, местност „Големия блок“, землище село
Дебрен – селскостопански път на община Гърмен.
- поземлен имот с идентификатор 20331.49.174, местност „Големия блок“, землище село
Дебрен – друг вид водно течение на община Гърмен.
ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на
Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване
изискванията на ЗУТ и наредбите към него.
Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с
посочени дължина на трасето.
3. 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 20331.47.4, местност „Големия блок“, землище
село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, по одобрената със Заповед № 181660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през:
- поземлен имот с идентификатор 20331.47.143, местност „Големия блок“, землище село
Дебрен – селскостопански път на община Гърмен.
- поземлен имот с идентификатор 20331.49.141, местност „Големия блок“, землище село
Дебрен – селскостопански път на община Гърмен.
- поземлен имот с идентификатор 20331.49.174, местност „Големия блок“, землище село
Дебрен – друг вид водно течение на община Гърмен.
Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 689
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 31. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план - парцеларен/ на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор
43606.6.4, местност „Свети Георги“, землище село Лещен, община Гърмен, област
Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 16 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 689
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително
съгласие за изработване на ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за
трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 43606.6.4, местност „Свети
Георги“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, по одобрената със
Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Лещен, община Гърмен, област Благоевград,
преминаващ през поземлен имот с идентификатор 43606.6.3, местност „Свети Георги“,
землище с. Лещен – дере на община Гърмен.
Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.
2. 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 за
транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 43606.6.4, местност „Свети Георги“,
землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, по одобрената със Заповед №
РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Лещен, община Гърмен, област Благоевград,
преминаващ през поземлен имот с идентификатор 43606.6.3, местност „Свети Георги“,
землище с. Лещен – дере 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.

3. 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 за транспортен достъп до поземлен имот с
идентификатор 43606.6.4, местност „Свети Георги“, землище село Гърмен, община Гърмен,
област Благоевград, по одобрената със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния
директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Лещен,
община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през поземлен имот с идентификатор
43606.6.3, местност „Свети Георги“, землище с. Лещен – дере на община Гърмен.
- поземлен имот с идентификатор 18366.22.362, местност „Решманица“, землище с. Гърмен.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 690
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 32. Разрешение за изработване на проект на ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен план/ на линеен обект „Уличен водопровод за захранване с питейна вода
на имот с идентификатор 18366.69.33, местност Въпата, землище село Гърмен“.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 690
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително
съгласие за изработване на ПУП /подробен устройствен план – парцеларен план/ на линеен
обект „Уличен водопровод за захранване с питейна вода на имот с идентификатор
18366.69.33, местност Въпата, землище село Гърмен“ попадащ в:
- ПИ № 18366.141.294 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.141.168 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.17.293 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.31.291 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.31.349 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.74.344 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.37.326 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.71.340 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.71.330 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.70.384 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.69.42 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.69.40 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.18.430 – друг вид водно течение на МЗХ-ХМС
- ПИ № 18366.72.438 – друг вид водно течение на община Гърмен
- ПИ № 18366.71.457 – друг вид водно течение на община Гърмен
- ПИ № 18366.69.33 – нива на Ахмед Комаров
Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.
2. 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 проект на ПУП /подробен устройствен план – парцеларен план/ на линеен обект
„Уличен водопровод за захранване с питейна вода на имот с идентификатор 18366.69.33,
местност Въпата, землище село Гърмен“ попадащ в:

- ПИ № 18366.141.294 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.141.168 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.17.293 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.31.291 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.31.349 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.74.344 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.37.326 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.71.340 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.71.330 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.70.384 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.69.42 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.69.40 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.18.430 – друг вид водно течение на МЗХ-ХМС
- ПИ № 18366.72.438 – друг вид водно течение на община Гърмен
- ПИ № 18366.71.457 – друг вид водно течение на община Гърмен
- ПИ № 18366.69.33 – нива на Ахмед Комаров
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
посочена дължина на трасето.
3. 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 /подробен
устройствен план – парцеларен план/ на линеен обект „Уличен водопровод за захранване с
питейна вода на имот с идентификатор 18366.69.33, местност Въпата, землище село Гърмен“
попадащ в:
- ПИ № 18366.141.294 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.141.168 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.17.293 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.31.291 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.31.349 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.74.344 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.37.326 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.71.340 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.71.330 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.70.384 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.69.42 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.69.40 – селскостопански път на община Гърмен
- ПИ № 18366.18.430 – друг вид водно течение на МЗХ-ХМС
- ПИ № 18366.72.438 – друг вид водно течение на община Гърмен
- ПИ № 18366.71.457 – друг вид водно течение на община Гърмен
- ПИ № 18366.69.33 – нива на Ахмед Комаров
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 691
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 33. Разрешение за изработване на проект на ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен план/ на линеен обект „Геозащитни съоръжения и водостоци за отвеждане
на поройните води през масиви 24, 36-39, 49-58 по КККР на село Рибново, община Гърмен“.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 691
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително
съгласие за изработване на ПУП /подробен устройствен план – парцеларен план/ на линеен
обект „Геозащитни съоръжения и водостоци за отвеждане на поройните води през масиви 24,
36-39, 49-58 по КККР на село Рибново, община Гърмен“, попадащ в :
- имот с идентификатор 62640.52.6, местност „Мезерица“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Мустафа Сираков,
- имот с идентификатор 62640.52.7, местност „Бърдо“, землище село Рибново, община
Гърмен, област Благоевград - ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.52.2, местност „Чуклата“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - ливада на н-ци на Ахмед Михрин,
- имот с идентификатор 62640.52.10, местност „Бърдо“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.53.432, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – местен път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.53.31, местност „Воденицата“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.55.871, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.57.16, местност „Андъка“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - ливада на н-ци на Али Инузов,
- имот с идентификатор 62640.39.31, местност „Бунаря“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.870, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – друг вид земеделска земя на община Гърмен
- имот с идентификатор 62640.39.22, местност „Чучура“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – нива на н-ци на Иса Ликов,

- имот с идентификатор 62640.39.873, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – друг вид земеделска земя на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.795, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.58.874, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.38.15, местност „Куртовица“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.15, местност „Бунаря“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.13, местност „Разкол“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – нива на Ахмед Абдик,
- имот с идентификатор 62640.39.10, местност „Бунаря“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – нива наИбрахим Куртев,
- имот с идентификатор 62640.39.9, местност „Атанас“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на наследници на Мехмедали Атипов,
- имот с идентификатор 62640.39.8, местност „Атанас“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на н-ци на Рефат Атипов,
- имот с идентификатор 62640.39.4, местност „Атанас“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на н-ци на Ахмед Бабечки,
- имот с идентификатор 62640.49.1124.825, местност „Камене“, землище село
Рибново, община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.24.85, местност „Кацата“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,
Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.
2. 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 проект на ПУП /подробен устройствен план – парцеларен план/ на линеен обект
„Геозащитни съоръжения и водостоци за отвеждане на поройните води през масиви 24, 3639, 49-58 по КККР на село Рибново, община Гърмен“, попадащ в:
- имот с идентификатор 62640.52.6, местност „Мезерица“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Мустафа Сираков,
- имот с идентификатор 62640.52.7, местност „Бърдо“, землище село Рибново, община
Гърмен, област Благоевград - ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.52.2, местност „Чуклата“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - ливада на н-ци на Ахмед Михрин,
- имот с идентификатор 62640.52.10, местност „Бърдо“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.53.432, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – местен път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.53.31, местност „Воденицата“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.55.871, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.57.16, местност „Андъка“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - ливада на н-ци на Али Инузов,
- имот с идентификатор 62640.39.31, местност „Бунаря“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.870, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – друг вид земеделска земя на община Гърмен
- имот с идентификатор 62640.39.22, местност „Чучура“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – нива на н-ци на Иса Ликов,

- имот с идентификатор 62640.39.873, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – друг вид земеделска земя на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.795, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.58.874, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.38.15, местност „Куртовица“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.15, местност „Бунаря“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.13, местност „Разкол“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – нива на Ахмед Абдик,
- имот с идентификатор 62640.39.10, местност „Бунаря“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – нива наИбрахим Куртев,
- имот с идентификатор 62640.39.9, местност „Атанас“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на наследници на Мехмедали Атипов,
- имот с идентификатор 62640.39.8, местност „Атанас“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на н-ци на Рефат Атипов,
- имот с идентификатор 62640.39.4, местност „Атанас“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на н-ци на Ахмед Бабечки,
- имот с идентификатор 62640.49.1124.825, местност „Камене“, землище село
Рибново, община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.24.85, местност „Кацата“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива 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
посочена дължина на трасето.
3. 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 /подробен
устройствен план – парцеларен план/ на линеен обект „Геозащитни съоръжения и водостоци
за отвеждане на поройните води през масиви 24, 36-39, 49-58 по КККР на село Рибново,
община Гърмен“ попадащ в:
- имот с идентификатор 62640.52.6, местност „Мезерица“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на н-ци на Мустафа Сираков,
- имот с идентификатор 62640.52.7, местност „Бърдо“, землище село Рибново, община
Гърмен, област Благоевград - ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.52.2, местност „Чуклата“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - ливада на н-ци на Ахмед Михрин,
- имот с идентификатор 62640.52.10, местност „Бърдо“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.53.432, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – местен път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.53.31, местност „Воденицата“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.55.871, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.57.16, местност „Андъка“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - ливада на н-ци на Али Инузов,
- имот с идентификатор 62640.39.31, местност „Бунаря“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,

- имот с идентификатор 62640.39.870, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – друг вид земеделска земя на община Гърмен
- имот с идентификатор 62640.39.22, местност „Чучура“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – нива на н-ци на Иса Ликов,
- имот с идентификатор 62640.39.873, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – друг вид земеделска земя на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.795, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.58.874, местност „Рибново“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.38.15, местност „Куртовица“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - ливада на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.15, местност „Бунаря“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.39.13, местност „Разкол“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – нива на Ахмед Абдик,
- имот с идентификатор 62640.39.10, местност „Бунаря“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – нива наИбрахим Куртев,
- имот с идентификатор 62640.39.9, местност „Атанас“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на наследници на Мехмедали Атипов,
- имот с идентификатор 62640.39.8, местност „Атанас“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на н-ци на Рефат Атипов,
- имот с идентификатор 62640.39.4, местност „Атанас“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград – ливада на н-ци на Ахмед Бабечки,
- имот с идентификатор 62640.49.1124.825, местност „Камене“, землище село
Рибново, община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен,
- имот с идентификатор 62640.24.85, местност „Кацата“, землище село Рибново,
община Гърмен, област Благоевград - нива 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 692
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 34. Одобряване на задание и разрешаване изработване на изменение
ПУП – ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ на улица между осови
точки 38-37-27 квартал 8 по плана на село Дъбница.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал. 5 от ЗУТ.
С 16 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 692
1. Дава съгласие да се извърши изменение ПУП – ПУР /подробен устройствен план–
план за улична регулация/ между осови точки точки 38-38-27 по плана на село Дъбница,
община Гърмен, област Благоевград съгласно направеното предложение.
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедурите по одобряването на ПУП –
ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ между осови точки точки 3838-27 по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 693
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 35. Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП ПП/ на трасе трасе на път с трайна настилка за достъп до имот с идентификатор 18366.21.22,
местност „Решманица“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-ПП се одобрява с Решение на Общински
съвет, предвид което на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 693
1. Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на
път с трайна настилка за достъп до имот с идентификатор 18366.21.22, местност
„Решманица“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, минаващ през :
- поземлен имот с идентификатор 18366.22.362, местност „Решманица“, землище село
Гърмен – селско стопански път 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 694
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: Искане № 252 от Началника на общинска служба по земеделие с. Гърмен
за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи.
С 14 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 694
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор
37472.7.44 с площ от 2232 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: ливада в местността „Гатера“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния
Директор на АГКК за землището на село Ковачевица, с АЧОС № 6710 от 07.01.2022 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 Васил Петров Пачалов, бивш жител на село Ковачевица, 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 695
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 37. Искане № 259 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи.
С 14 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 695
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор
40138.13.8 с площ от 2969 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, местност „Нова чешма“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1662/27.09.2018 г. на изпълнителния
Директор на АГКК за землището на село Крушево, с АЧОС № 6745 от 16.02.2022 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 Амза Неджип Близнак, бивш жител на село Долно 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 696
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 26/03.03.2022
ГОДИНА
ОТНОСНО: 38. Искане № 260 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 696
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор
62640.39.45 с площ от 127 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива в местността „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 № 6744 от 16.02.2022 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 Мустафа Мустафов Робов, 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

