
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 711 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Гърмен. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 12 от Закона за автомобилните превози, при 

спазване изискванията на чл. 26 и 28, ал.1 и 2 от Закона за нормативните актове.  

 

 С 10 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 6 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 711 

 

Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги,  приета с Решение № 36/Протокол  № 3 от 08.07.2004 г., последно изменена и 

допълнена с Решение № 378/Протокол № 17 от 28.05.2021 г., както следва: 
 

Създава се нов раздел  VII В, който гласи „ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ПРИ 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ“ 
 

§1. Чл. 45к (1). За издаване на удостоверение за регистрация, разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени се събират такси, 

както следва: 

1. Извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз – 100 лв.; 

2. Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз – не се заплаща;  

3. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз – 10 лв.;  

4. Вписване на превозните средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз – 10 лв.; 

5. Отписване на превозните средства и/или водачи от списъка/списъците към удостоверение 

за регистрация за извършване на таксиметров превоз– не се заплаща;  

6. Промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл.4, ал.1 и в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз –  100 лв.;  

7. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници към 

удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз – 100 лв.; 

8. Извършване на промяна на обстоятелствата, вписани в разрешение за извършване на 

таксиметров превоз на пътници – 20 лв.;  



9. Прекратяване на действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на 

пътници – не се заплаща. 

(2) Срокът за извършване на услугите по т.1, т.2, т.3, т.5, т.6, т.7, т.8 и т.9 е 14 дни. 

(3) Срокът за извършване на услугата по т. 4 е 7 дни. 

(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаване на заявление. 
 

§2. Чл. 45л (1). Заявления, във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници 

се подават в Центъра за информация и услуги на общинска администрация село Гърмен. 

Образци на заявления, съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз 

на пътници се получават от деловодството и са публикувани на сайта на община Гърмен. 
 

§3. Допълва Приложение № 1, към чл. 54 от Наредбата, като след точка 47 се допълва: 

48. Такса за ползване на многофункционална зала – 300 лева/ден + разходите за ел.енергия и 

вода. 

 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 712 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 2. Определяне на пътни разходи на общинските съветници и 

възнаграждение при участие в комисии. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 20, ал. 1, т. 7 от Правилника за организация и дейността на общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-

2023 г. и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА.  

 

 С 10 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 6 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 712 

 

I. Определя пътни разходи на общинските съветници от Община Гърмен, както 

следва: 

1. Рибново – 27 лв. 

2. Скребатно – 12 лв. 

3. Огняново – 9 лв. 

4. Дебрен – 8 лв. 

5. Дъбница – 9 лв. 

6. Хвостяне  - 10 лв. 

7. Долно Дряново – 13 лв. 

8. Крушево – 16 лв. 

За всяко едно участие в заседание на общинския съвет, за всяко едно участие в работа 

на постоянни, извънредни и временни комисии, както и за всяко едно участие в комисии по 

провеждане на търгове от ОбА-Гърмен. 

II. Определя възнагражденията при участие в работа на всяка една комисия към 

общинска администрация с. Гърмен /търгове, извънредни и временни комисии към ОбС 

Гърмен  и др./ в размер на 30 лв. 

III. Пътните разходи и възнагражденията по т. I и т. II ще се изплащат според 

изготвена справка от служителя по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА и подписана от Председателя на 

Общински съвет – Гърмен на базата на положените подписи в присъствените книги. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 713 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 3. Определяне на представител от общината в Областната комисия за 

изработване на Областна аптечна карта. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация и чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 713 

 

 За представител на община Гърмен в Областната комисия за изработване на Областна 

аптечна карта да бъде Фатме Шефкетова Гадирова - магистър фармацевт, регистрирана в 

Български фармацевтичен съюз и член на Регионалната фармацевтична колегия-Благоевград, 

с постоянен адрес с. Дебрен, общ. Гърмен. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 714 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 4. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Гърмен за 

периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание 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 общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019 – 

2023 г.  

 

 С 10 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 7 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 714 

 

 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 общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация мандат 2019 – 2023 г Общинския съвет Гърмен приема Отчета на кмета на 

общината за изпълнение на решенията на Общински съвет – Гърмен за периода 01.07.2021 г. 

– 31.12.2021 г. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 715 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 5. Кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение с 

наименование „Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Рибново, Огняново, 

Дебрен и Дъбница, 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.  

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

 

РЕШЕНИЕ № 715 

 

1. Дава съгласие община Гърмен да кандидатства и да изпълнява  проектно 

предложение с наименование "Реконструкция и рехабилитация на улици в селата 

Рибново, Огняново, Дебрен и Дъбница, община Гърмен" по процедура № BG06RDNP001-

19.467 МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 6-7.2 

„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“, финансирана Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Mярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие” и Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за 

ВОМР, изпълняване на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.  

2. Потвърждава, че дейностите по горепосочения проект отговарят на Приоритет 1: 

Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано пространствено развитие и 

опазване на околната среда Специфична цел 1.1. Изграждане и подобряване на техническата 

инфраструктура, Мярка 1.1.1. Изграждане на подходяща транспортна и пътна 

инфраструктура (вкл. до туристическите обекти) от Общински план за развитие на община 

Гърмен 2014-2020 г., както и на Приоритет 3 „Подобряване  на свързаността, техническата 

инфраструктура и качеството на средата на живот“, специфична цел 3 „Устойчиво развитие 

на общината, изграждане на съвременна и качествена инфраструктура, опазване на околната 

среда и развитие на туризма“, Мярка 3.2. „Изграждане реконструкция на селищната улична 

инфраструктура“ от Плана за интегрирано развитие на община Гърмен 2021-2027 г. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на община Гърмен да предприеме всички 

необходими действия във връзка с кандидатстването на община Гърмен по процедура 

BG06RDNP001- 19.467 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 



Хаджидимово, да подготви и попълни електронен формуляр за кандидатстване и всички 

приложими по процедурата документи, както и да подаде проектното предложение чрез 

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 

(ИСУН 2020) 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 716 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 6. Предоставяне на публични активи – ВиК мрежи и съоръжения, 

собственост на обшина Гърмен за управление от Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.198ж от 

Закона за водите, & 9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за водите и във връзка с чл. 198б от Закона за водите.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 716 

 

 1. Община Гърмен предава на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград за управление следния актив – публична 

общинска собственост, както следва:  

- канализационна мрежа на село Дебрен, община Гърмен с инвентарен № 2202/11/215 и 

балансова стойност 84 990 лева; 

- канализационна мрежа в местността „Решманица“, село Дебрен, община Гърмен с 

инвентарен № 2202/11/152 и балансова стойност 107 282,40 лева; 

- ремонт на ВиК на улици между о.т. 75-76 и о.т. 34-53 в село Дебрен, община Гърмен с 

инвентарен № 2202/11/152 и балансова стойност 20 574 лева. 

 2. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5, 

и ал. 6 от Закона за водите и при условията на сключен договор между АВиК и „ВиК“ ЕООД 

– Благоевград, който е в сила от 01.06.2016 г., предава за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на оператора „ВиК“ ЕООД – Благоевград актива по т. 1.  

 3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по 

изпълнението на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, като изпрати уведомление до 

председателя на  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ 

ЕООД – Благоевград, с приложени копия на необходимите документи. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 717 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 7. 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 9 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 6 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 717 

 

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 65 се 

допълва: 

 

66. Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХІ /двадесет и първи/, пл. №№715, 716, 717, 

719 /седемстотин и петнадесети, седемстотин и шестнадесети, седемстотин и седемнадесети, 

седемстотин и деветнадесети/, кв. 56  /петдесет и шест/ по плана на с. Гърмен, община 

Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2 от 1993 година и Заповед №660 от 

2021 година на кмета на Общината с площ  на имота 1170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м. 

 67. Имот планоснимачен № 614 /шестстотин и четиринадесет/, кв. 17 /седемнадесет/, 

по плана на с. Горно Дряново,  община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед 

№15 от 1990 г, и Заповед 185 от 2022 г. на кмета на Общината с площ за имота от 12 

/дванадесет/ кв.м. 

 68. Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/,  планоснимачен №613 

/шестстотин и тринадесет/, кв. 1 /първи/, по плана на с. Горно Дряново,  община Гърмен, 

област Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 1990 г, и Заповед 184 от 2022 г. на кмета на 

Общината с площ за имота от 214 /двеста и четиринадесет/ кв.м. 

 69. Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХV /петнадесети/, кв. 12  /дванадесети/ по 

плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575 от 1973 

година на кмета на Общината с площ  на имота 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м. 

 70. Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/,  планоснимачен №33 /тридесет и 

три,  кв.50  /петдесет/ по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен 

със Заповед №575/1973 г, с площ за имота от550 /петстотин и петдесет/ кв. м. 



71. Поземлен имот с идентификатор 24267.115.11 /двадесет и четири хиляди двеста 

шестдесет и седем точка сто и петнадесет точка единадесет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния 

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

местност ''Кюприджик дере'', с площ на имота 11988 /единадесет хиляди деветстотин 

осемдесет и осем/ кв. м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползванане - нива, категория на земята: осма, номер по предходен план: 115011. 

72. Поземлен имот с идентификатор 62640.49.1043 /шестдесет и две хиляди 

шестстотин и четиридесет точка четиридесет и девет точка хиляда четиридесет и три/ 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 562 /петстотин шестдесет и два/ кв. 

м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползванане - друг 

вид земеделска земя, категория на земята:девета, номер по предходен план: 000035.  

 73. Поземлен имот с идентификатор 62640.49.1042 /шестдесет и две хиляди 

шестстотин и четиридесет точка четиридесет и девет точка хиляда четиридесет и две/ 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 637 /шестстотин тридесет и седем/ 

кв. м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползванане - 

друг вид земеделска земя, категория на земята:девета, номер по предходен план: 000035. 

 74. Поземлен имот с идентификатор 62640.49.1041 /шестдесет и две хиляди 

шестстотин и четиридесет точка четиридесет и девет точка хиляда четиридесет 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 ''Чуклата'', с площ на имота 673 /шестстотин седемдесет и три/ 

кв. м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползванане - 

друг вид земеделска земя, категория на земята:девета, номер по предходен план: 000035. 

 75. Поземлен имот с идентификатор 22616.5.54 /двадесет и две хиляди шестстотин и 

шестнадесет точка пет точка петдесет и четири/ 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 

''Просорника'', с площ на имота 209 /двеста и девет/ кв. м,  с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползванане - нива, категория на земята:осма, 

номер по предходен план: 005054. 

 76. Поземлен имот с идентификатор 24267.115.11 /двадесет и четири хиляди двеста 

шестдесет и седем точла сто и петнадесет точка единадесет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния 

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

местност '' Кюприджик дере '', с площ на имота 11 987  /единадесет хиляди деветстотин 

осемдесет и седем/ кв. м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползванане - нива, категория на земята:осма, номер по предходен план: 115011. 

 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО община ГЪРМЕН има намерение да 

предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРЕЗ 2022 

ГОДИНА, след точка 5 се допълва: 

6. Учредяване право на строеж на трафопост в УПИ VІ, кв. 32 по плана на с. Балдево. 

  

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 

2022 ГОДИНА, след точка 22 се допълва: 

  



23. 553/1462 /петстотин петдесет и три от хиляда четиристотин шестдесет и две/  

идеални части от имот  планоснимачен №571 /петстотин седемдесет и едно/, кв. 48 

/четиридесет и осем/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен 

със Заповед №10 от 1991 г, Заповед №375/2014 г. и Заповед №77/2018 г. на кмета на 

Общината с площ за целия имот от 1462 / хиляда четиристотин шестдесет и два/ кв. м. Имот 

пл. №571 заедно с имот пл. №572 участват в образуването на  УПИ ІІІ, кв. 48. 

24. 140/350 /сто и четиридесет от триста и петдесет/  идеални части от  урегулиран 

поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/,  планоснимачен №№63, 64 /шестдесет и три и 

шестдесет и четири/, кв. 6 /шест/, по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №10 от 1998 г,  на кмета на Общината с площ за целия имот от 350 

/триста и петдесет/ кв. м. 

25. 19/1160 /деветнадесет от хиляда сто и шестдесет/ идеални части от имот 

планоснимачен №783 /седемстотин осемдесет и три, кв. 71 /седемдесет и първи/,  по плана на 

с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №9 от 1999 г. и 

Заповед №246 от 2022 г. на кмета на общината, с площ за целия имот от 1160 / хиляда сто и 

шестдесет/ кв. м, Имот пл. №783 участва в образуването на УПИ ХІV. 

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  ПРЕЗ 2022  ГОДИНА след точка 22 се допълва: 

 

23. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 

помещение с площ от 42 /четиридесет и два/ кв. м, находящо се на първи етаж на триетажна 

масивна сграда – кметство със застроена площ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв. м. в УПИ 

II, кв. 1 по регулационния план на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със 

Заповед № 14/1991 г. с площ за имота 3300 /три хиляди и триста/ кв. м. 

24. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 

помещение с площ от 50 /петдесет/ кв. м, находящо се в югоизточната част на втори етаж на 

двуетажна масивна сграда – училище със застроена площ от 180 /сто и осемдесет/ кв. м. в 

УПИ III, кв. 4 по регулационния план на с. Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен 

със Заповед № 19/1992 г. с площ за имота 3900 /три хиляди и деветстотин/ кв. м. 

25. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 

помещение с площ от 42.50 /четиридесет и два точка петдесет/ кв. м, находящо се в южната 

част на първи етаж на двуетажна масивна сграда – кметство със застроена площ от 80 

/осемдесет/ кв. м. в УПИ X, кв. 12 по регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград, одобрен със Заповед № 1564/1935 г. с площ за имота 676 /шестстотин 

седемдесет и шест/ кв. м. 

26. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с 

площ от 20 кв. м, находящ се на тротоара пред УПИ VI кв. 11 между о. т. 13 и о. т. 24 по 

регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 

1563/1932 г. на кмета на община Гърмен. 

27. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с 

площ от 12 кв. м, находящ се на тротоара пред УПИ II кв. 5 между о. т. 7 и о. т. 28 по 

регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 

1563/1932 г. на кмета на община Гърмен. 

28. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща 

помещение с площ от 51 /петдесет и един/ кв. м, находящо се на първи етаж в западната част 

на триетажна масивна сграда - бившето ТКЗС със застроена площ от 265 /двеста шестдесет и 

пет/ кв. м. в УПИ IV, кв. 23 по регулационния план на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград, одобрен със Заповед № 575/1973 г. с площ за имота 4200 /четири хиляди и 

двеста/ кв. м. 

29. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

помещение с площ от 14 /четиринадесет/ кв. м, находящо се на втория етаж в южната час от 



триетажна масивна сграда - бившето ТКЗС, със застроена площ от 265 /двеста шестдесет и 

пет/ кв. м. в УПИ IV, кв. 23 по регулационния план на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград, одобрен със Заповед № 575/1973 г. с площ за имота 4200 /четири хиляди и 

двеста/ кв. м. 

30.  Помещения на третия етаж с обща площ от 180 /сто и осемдесет/ кв. м, и 

помещения на втория етаж с обща площ 166 /сто шестдесет и шест/ кв. м от триетажна 

масивна сграда - бившето ТКЗС със застроена площ от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв. м. в 

УПИ IV, кв. 23 по регулационния план на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, 

одобрен със Заповед № 575/1973 г. с площ за имота 4200 /четири хиляди и двеста/ кв. м. 
 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 718 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 8. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост 

с. Осиково. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

 

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

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

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

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 718 

 

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

общинска собственост, с площ от 12 кв. м, находящ се на тротоара пред УПИ II кв. 5 между 

о. т. 7 и о. т. 28 по регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, 

одобрен със Заповед № 1563/1932 г. на кмета на община Гърмен. 

         2. Определя начална тръжна цена от 12,48 лв. на месец без включен ДДС, съгласно 

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

общинско имущество.  

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

имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок до 10 години по реда на Закона за 

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

общинско имущество.  

 

  

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 719 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 9. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост с. 

Осиково. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 719 

 

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

общинска собственост, с площ от 20 кв. м, находящ се на тротоара пред УПИ VI кв. 11 

между о. т. 13 и о. т. 24 по регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград, одобрен със Заповед № 1563/1932 г. на кмета на община Гърмен. 

            2. Определя начална тръжна цена от 20,80 лв. на месец без включен ДДС, съгласно 

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

общинско имущество.  

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

имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок до 10 години по реда на Закона за 

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

общинско имущество. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 720 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 10. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост с. 

Осиково. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 720 

 

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

общинска собственост, представляващ помещение с площ от 42.50 /четиридесет и два точка 

петдесет/ кв. м, находящо се в южната част на първи етаж на двуетажна масивна сграда – 

кметство със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв. м. в УПИ X, кв. 12 по регулационния план 

на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 1564/1935 г. с площ за 

имота 676 /шестстотин седемдесет и шест/ кв. м.  

            2. Определя начална тръжна цена от 65,20 лв. на месец без включен ДДС, съгласно 

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

общинско имущество.   

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

имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок до 10 години по реда на Закона за 

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

общинско имущество.   

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 721 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 11. Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска 

собственост с. Крушево. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 721 

 

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

общинска собственост, представляващ помещение с площ от 50 /петдесет/ кв. м, находящо се 

в югоизточната част на втори етаж на двуетажна масивна сграда – училище със застроена 

площ от 180 /сто и осемдесет/ кв. м. в УПИ III, кв. 4 по регулационния план на с. Крушево, 

общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 19/1992 г. с площ за имота 3900 /три 

хиляди и деветстотин/ кв. м.      

            2. Определя начална тръжна цена от 76,50 лв. на месец без включен ДДС, съгласно 

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

общинско имущество.  

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

имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 1 година по реда на Закона за 

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

общинско имущество.  

  

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 722 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 12. Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска 

собственост с. Хвостяне. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 722 

 

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

общинска собственост, представляващ помещение с площ от 42 /четиридесет и два/ кв. м, 

находящо се на първи етаж на триетажна масивна сграда – кметство със застроена площ от 

420 /четиристотин и двадесет/ кв. м. в УПИ II, кв. 1 по регулационния план на с. Хвостяне, 

общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 14/1991 г. с площ за имота 3300 /три 

хиляди и триста/ кв. м.     

            2. Определя начална тръжна цена от 75,18 лв. на месец без включен ДДС, съгласно 

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

общинско имущество.  

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

имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок до 10 години по реда на Закона за 

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

общинско имущество.   

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 723 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 13. Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска 

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

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

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 723 

 

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

общинска собственост, представляващ помещение с площ от 51 /петдесет и един/ кв. м, 

находящо се в западната част на триетажна масивна сграда на бившето ТКЗС със застроена 

площ от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв. м. в УПИ IV, кв. 23 по регулационния план на с. 

Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 575/1973 г. с площ за имота 

4200 /четири хиляди и двеста/ кв. м.   

          2. Определя начална тръжна цена от 93,84 лв. на месец без включен ДДС, съгласно 

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

общинско имущество.  

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

имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок до 10 години по реда на Закона за 

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

общинско имущество.  

  

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



 

 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 724 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 14. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска 

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

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

 

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

Прие:  

РЕШЕНИЕ № 724 

 

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

общинска собственост, представляващ помещение с площ от 14 /четиринадесет/ кв. м, 

находящо се на втория етаж от триетажна масивна сграда на бившето ТКЗС със застроена 

площ от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв. м. в УПИ IV, кв. 23 по регулационния план на с. 

Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 575/1973 г. с площ за имота 

4200 /четири хиляди и двеста/ кв. м.   

            2. Определя начална тръжна цена от 25,76 лв. на месец без включен ДДС, съгласно 

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

общинско имущество.  

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

имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок до 10 години по реда на Закона за 

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

общинско имущество.  

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 725 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 15. Учредяване ново право на строеж върху  имот – частна  общинска 

собственост - урегулиран поземлен имот /парцел/  VІ /шести/,  кв. 32 /тридесет и втори/, по 

плана на с. Балдево. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал.12 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 № 725 

 

1. Открива процедура за учредяване ново право на строеж  за изграждане на 

трафопост, с площ на застрояване 12 /дванадесет/ кв.м. в северозападната част на урегулиран 

поземлен имот /парцел/  VІ /шести/,  кв. 32 /тридесет и втори/, по плана на с. Балдево, 

община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №16 от 1933 г. и Заповед 

№243/13.04.2022 г.  с площ за целия имот от 90 /деветдесет / кв. м, при граници и съседи: 

Улица; УПИ V-19 - насл. на Атанас Уралиев; от две страни край на регулация. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 120.00 

/сто и двадесет/ лева без ДДС от 10.05.2022 г. и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди ново право на строеж по реда на ЗОС и 

НРПУРОИ чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 726 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 19 идеални части от 

общинската част, от имот планоснимачен № 783 / седемстотин осемдесет и три/, кв. 71 

/седемдесет и първи/, по плана на с. 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 15 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет 

Прие:  

РЕШЕНИЕ № 726 

 

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

една страна и "ВИП Сити инвест" ООД, представлявано от Сухат Исмаил Мехрем от друга, 

чрез продажба на 19/1160 /деветнадесет от хиляда сто и шестдесет/ идеални части от имот 

планоснимачен №783 /седемстотин осемдесет и три, кв. 71 /седемдесет и първи/,  по плана на 

с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №9 от 1999 г. и 

Заповед №246 от 2022 г. на кмета на общината, с площ за целия имот от 1160 / хиляда сто и 

шестдесет/ кв. м, Имот пл. №783 участва в образуването на УПИ ХІV, на съсобственикът 

"ВИП Сити инвест" съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот №71, том І, 

рег. №2051, дело №69/12.10.2020 г.  

 2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 760.00 

/седемстотин и шестдесет лева/ без ДДС от 17.05.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 727 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 17. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 553 идеални части от 

общинската част, от имот планоснимачен № 571 /петстотин седемдесет и едно/, кв. 48 

/четиридесет и осем/, 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. 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, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 727 

 

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

една страна, Нурие Нехатова Гавазова и Орхан Алилов Гавазов от друга, чрез продажба на 

553/1462 /петстотин петдесет и три от хиляда четиристотин шестдесет и две/  идеални части 

от имот  планоснимачен №571 /петстотин седемдесет и едно/, кв. 48 /четиридесет и осем/, по 

плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №10 от 1991 г, 

Заповед №375/2014 г. и Заповед №77/2018 г. на кмета на Общината с площ за целия имот от 

1462 / хиляда четиристотин шестдесет и два/ кв. м. Имот пл. №571 заедно с имот пл. №572 

участват в образуването на  УПИ ІІІ, кв. 48, на съсобствениците Нурие Нехатова Гавазова и 

Орхан Алилов Гавазов съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот  №172, 

том ІІ, рег. №3650, дело №361/2020 г.   

 2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 3 645.00 

/три хиляди шестстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС от 10.05.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 728 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 140 идеални части от 

общинската част, от урегулиран поземлен имот /парцел/ IV /четвърти/, планоснимачен №№ 

63, 64 /шестдесет и три и шестдесет и четири/, кв. 6 /шест/, по плана на с. Лещен. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 728 

 

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

една страна и Петър Стойков Калъчев и Илиана  Иванова Калъчева от друга, чрез продажба 

на 140/350 /сто и четиридесет от триста и петдесет/  идеални части от  урегулиран поземлен 

имот /парцел/ ІV /четвърти/,  планоснимачен №№63, 64 /шестдесет и три и шестдесет и 

четири/, кв. 6 /шест/, по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със 

Заповед №10 от 1998 г,  на кмета на Общината с площ за целия имот от 350 /триста и 

петдесет/ кв. м, на съсобствениците Петър  Калъчев и Илиана  Калъчева съгласно 

Нотариален акт  №24, том ІV, рег. №6814, дело №519/2021 г. и Петър  Калъчев съгласно 

Нотариален акт №122, том І, рег. №1596, дело97/2017 г.  

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

542.00 /пет хиляди петстотин четиридесет и два лева/ без ДДС от 29.04.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 729 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 19. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ XXI /двадесет и първи/, пл. № 715, 716, 717, 719 

/седемстотин и петнадесети, седемстотин и шестнадесети, седемстотин и седемнадесети, 

седемстотин и деветнадесети/, кв. 56 /петдесет и шест/ по плана на с. 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. 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  глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет 

Прие:  

РЕШЕНИЕ № 729 

 

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХІ /двадесет и първи/, пл.№№715, 716, 

717, 719 /седемстотин и петнадесети, седемстотин и шестнадесети, седемстотин и 

седемнадесети, седемстотин и деветнадесети/, кв. 56  /петдесет и шест/ по плана на с. 

Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2 от 1993 година и 

Заповед №660 от 2021 година на кмета на Общината с площ  на имота 1170 /хиляда сто и 

седемдесет/ кв.м. при граници и съседи: УПИ ХХ - 714 - общински; УПИ VІ - 143 - Елка 

Ралева; УПИ VІІ - 143 - Елка Ралева; УПИ VІІІ - 500 - Георги Разманов; УПИ ІХ - 499 - 

Ангел Попов и улица. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на             17 

849.00 /седемнадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет/ лева без ДДС от 29.04.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 730 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 20. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – 

урегулиран поземлен имот /парцел/ VI /шести/, планоснимачен № 180 /сто и осемдесет/, кв. 

16 /шестнадесети/ по плана на с. Ореше, ведно с построените в имота двуетажна масивна 

сграда училище със застроена площ 160 /сто и шестдесет/ кв. м. и помощна сграда със 

застроена площ от 170 кв. м. 

 

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.  

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

Прие:  

РЕШЕНИЕ № 730 

 

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

както следва: урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ /шести/,   планоснимачен №180 /сто и 

осемдесет/, кв. 16/ шестнадесети/ по плана на с.Ореше, община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед 1/1994 г. на кмета на Общината, с площ за имота от 1300 /хиляда и 

триста/ кв. м, ведно с построените в имота двуетажна масивна сграда училище със застроена 

площ 160 /сто и шестдесет/ кв. м. и помощна сграда със застроена площ от 170 кв. м,  при 

граници и съседи: От две страни улица; имот с пл. №169 и 170 - общински; УПИ VІІ – 

кметство 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на      35 

962.00 /тридесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и два/ без ДДС от 11.02.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 731 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 21. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, имот 

планоснимачен № 614 /шестстотин и четиринадесет/, кв. 17 /седемнадесет/ 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, ал. 1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

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

 

РЕШЕНИЕ № 731 

 

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

както следва:  имот  планоснимачен №614 /шестстотин и четиринадесет/, кв. 17 

/седемнадесет/, по плана на с. Горно Дряново,  община Гърмен, област Благоевград, одобрен 

със Заповед №15 от 1990 г, и Заповед 185 от 2022 г. на кмета на Общината с площ за имота 

от 12 /дванадесет/ кв.м. при граници и съседи: УПИ V - 390 - Али Лекин; УПИ VІ - Кезим 

Зайков и Керим Скендеров; улица. 

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

120.00 /сто и двадесет/  лева без ДДС от 29.04.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 732 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 22. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ IV /четвърти/, планоснимачен № 613 /шестотин и 

тринадесет/, кв. 1 /първи/ 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, ал. 1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

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

 

РЕШЕНИЕ № 732 

 

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/,  планоснимачен №613 

/шестстотин и тринадесет/, кв. 1 /първи/, по плана на с. Горно Дряново,  община Гърмен, 

област Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 1990 г, и Заповед 184 от 2022 г. на кмета на 

Общината с площ за имота от 214 /двеста и четиринадесет/ кв.м. при граници и съседи: От 

две страни улици и край на регулация. 

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

140.00 /две хиляди сто и четиридесет/ лева без ДДС от 29.04.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 733 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 23. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ XV /петнадесети/, планоснимачен № 12 /дванадесети/ 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. 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 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 733 

 

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ ХV /петнадесети/, кв. 12  /дванадесети/ по 

плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575 от 1973 

година на кмета на Общината с площ  на имота 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м. при 

граници и съседи: УПИ VІ, VІІ, VІІІ и  ІХ - общински и улица. 

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

700.00 /шест хиляди и седемстотин/ лева без ДДС от 29.04.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 734 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 24. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ VII /седми/, планоснимачен № 33  /тридесет и три/, кв. 50 

/петдесет/ 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. 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 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 734 

 

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/,  планоснимачен №33 

/тридесет и три/,  кв.50  /петдесет/ по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г, с площ за имота от 550 /петстотин и 

петдесет/ кв. м. при граници и съседи: улица; УПИ VІІІ - Галабица Петрова и др.; УПИ Х - 

Антон и Билен Лилови; УПИ VІ - Всемар Измирлиев. 

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

500.00 /пет хиляди и петстотин/ лева без ДДС от 29.04.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 735 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 25. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ IV /четвърти/, кв. 2 /втори/ 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. 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 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 735 

 

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/, кв. 2 /втори/, по плана на с. 

Дъбница,  община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575 от 1973 г, и 

Заповед 450 от 2015 г. на кмета на Общината с площ за имота от 528 /петстотин двадесет и 

осем/ кв.м. при граници и съседи: улица; УПИ VІІ - 21 - общински; УПИ VІ - 20 - Ангел 

Тупалов; УПИ ІХ - 559 - насл. на Байрям Ковачев 

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

280.00 /пет хиляди двеста и осемдесет/ лева без ДДС от 29.04.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 736 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 26. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ VII /седми/, планоснимачен № 21 /двадесет и едно/, кв. 2 

/втори/ 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. 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 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 736 

 

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми /, планоснимачен №21 

/двадесет и едно/, кв. 2 /втори/, по плана на с. Дъбница,  община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №575 от 1973 г, и Заповед 450 от 2015 г. на кмета на Общината с площ 

за имота от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м. при граници и съседи: улица; УПИ V - 26 - 

Мете Ахмедов Ковачев; УПИ ІV общински; УПИ VІІІ - 19 - Огнян Славчев Тупалов. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на       4 

600.00 /четири хиляди и шестстотин/ лева без ДДС от 29.04.2022 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 737 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 27. Продажба на имот с идентификатор 22616.5.54, местност 

„Просорника“ 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 16 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 737 

 

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

представляващ имот с идентификатор 22616.5.54, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива с площ от 209 кв. м, категория на земята: 8 в 

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

Долно Дряново, одобрени със Заповед № РД-18-301/12.06.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 1451/17.10.2016 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 на 231 (двеста тридесет 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 № 738 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 28. Продажба на имот с идентификатор 47408.47.98, местност „Падарката“ 

по КККР на землище село Марчево, 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 16 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 738 

 

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

представляващ имот с идентификатор 47408.47.98, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с площ от 554 кв. м, 

категория на земята: 9 в местността „Падарката“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на землище село Марчево, одобрени със Заповед № РД-18-304 от 13.05.2019 г. на 

директора на АГКК, съгласно АЧОС № 448/11.05.2011 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 861 (осемстотин шестдесет 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 № 739 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО:  29. Продажба на имот с идентификатор 62640.49.1041, 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 16 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 739 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.49.1041, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от 

673 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 № 6791/05.04.2022 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 774 (седемстотин седемдесет 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 740 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 30. Продажба на имот с идентификатор 62640.49.1042, 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 16 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 740 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.49.1042, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от 

637 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 № 6792/05.04.2022 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 733 (седемстотин 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 741 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 31. Продажба на имот с идентификатор 62640.49.1043, 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 16 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 741 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.49.1043, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя с площ от 

562 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 от 

12.06.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6793/05.04.2022 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 646 (шестстотин  четиридесети 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 № 742 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 32. Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за 

стопанската 2022/2023 година. 

 

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.24а, ал.6, т.4, чл.37и, ал.1, ал.3, ал.13 и ал.14, чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделски земи.  

 

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

Прие:  

РЕШЕНИЕ № 742 

 

1. Определя пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) за  

индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година, находящи се на територията на 

община Гърмен, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото 

решение. 

2. Дава съгласие определените за индивидуално ползване в Приложение № 1 пасища, 

мери и ливади от ОПФ да бъдат предоставени под наем, считано от стопанската 2022-2023 

година, за срок от 5 (пет) стопански години на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на Българска агенция по безопасност на храните, съобразно броя и вида на 

регистрираните животни, при годишна наемна цена в размер на 7 /седем/ лева за 1 дка. 

3. Определя пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо 

ползване за стопанската 2022-2023 година, находящи се на територията на община Гърмен, 

съгласно Приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение. 

4. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите  от ОПФ на община 

Гърмен, съгласно Приложение № 3. 

5. Приема Годишен план за паша за стопанската 2022-2023 година, съгласно 

Приложение 4. 

6. Приема задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на пасищата, 

мерите и ливадите, съгласно Приложение № 5. 

7. Възлага на Кмета на община Гърмен последващите, съгласно закона действия. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 743 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 33. Промяна на характера на собствеността на УПИ III /три/, пл. № 166 

/сто шестдесет и и шест/ и УПИ V /пет/, пл. № 174 /сто седемдесет и четири/, кв. 6 /шест/ по 

плана на с. Осиково ведно с намиращите се в УПИ III, пл. № 166 сгради от публична 

общинска собственост в частна общинска собсственост. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

 

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

прие:  

РЕШЕНИЕ № 743 

 

1. Обявява от публична в частна общинска собственост УПИ ІІІ /три/, пл. № 166 /сто 

шестдесет и шест/ и УПИ V /пет/, пл. №174 /сто седемдесет и четири/, кв. 6 /шест/ по плана 

на село Осиково ведно с намиращите се в УПИ ІІІ, пл. № 166 сгради. 

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

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 744 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

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

53326.34.440 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-313 от 15.09.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Огняново от 

„За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в „Друг вид земеделска земя“. 

 

 

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. 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, 1 глас – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

  

РЕШЕНИЕ № 744 

 

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

53326.34.440, с площ от 66 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Територия, заета 

от води и водни обекти“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на изпълнителния директор на 

АГКК от НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ 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 № 745 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 35. Промяна предназначението на 25 броя поземлени имоти по 

кадастраланата карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Лещен от земеделски 

земи в горски територии. 

 

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.4 от Закона за собстевността и ползване на земеделските земи, чл. 5 от 

Закона за опазване на земеделските земи и във връзка с чл. 81 от Закона за горите.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 745 

 

І. Дава съгласие да се промени предназначението на следните имоти по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния директор на АГКК за землище село Лещен от земеделски земи в горски 

територии, както следва: 

1. Поземлен с идентификатор 43606.2.41 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бакиица“, с площ за имота 1684 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002041) с АЧОС № 1591/16.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-л1; 

2. Поземлен с идентификатор 43606.2.42 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бакийца“, с площ за имота 3503 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002042), с АЧОС № 1592/16.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-л1; 

 3. Поземлен с идентификатор 43606.2.45 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бакийца“, с площ за имота 1960 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002045), с АЧОС № 1593/16.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-н1; 

4. Поземлен с идентификатор 43606.2.46 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бакийца“, с площ за имота 1800 кв. м, с 



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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002046), с АЧОС № 1594/16.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-н1; 

5. Поземлен с идентификатор 43606.2.47 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бакийца“, с площ за имота 2230 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002047), с АЧОС № 1595/16.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-н1; 

6. Поземлен с идентификатор 43606.2.51 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Студен чучур“, с площ за имота 9043 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002051), с АЧОС № 1596 от 16.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-н1; 

7. Поземлен с идентификатор 43606.2.52 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Студен чучур“, с площ за имота 2893 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002052), с АЧОС № 1597 от 16.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-н1; 

8. Поземлен с идентификатор 43606.2.53 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Студен чучур“, с площ за имота 2886 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002053), с АЧОС № 1598 от 16.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-н1; 

9. Поземлен с идентификатор 43606.2.54 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Студен чучур“, с площ за имота 2018 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002054), с АЧОС № 1599 от 17.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-н1; 

10. Поземлен с идентификатор 43606.2.55 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Студен чучур“, с площ за имота 4162 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002055), с АЧОС № 1600 от 17.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-н1; 

11. Поземлен с идентификатор 43606.2.56 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Студен чучур“, с площ за имота 3350 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002056), с АЧОС № 1601 от 17.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-н1; 

12. Поземлен с идентификатор 43606.2.60 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Четъма“, с площ за имота 3132 кв. м, с трайно 

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

земята 10, (номер на преходен план 002060), с АЧОС № 1602 от 17.11.2016 г., попадащ в 

подотдел 184-е1; 



13. Поземлен с идентификатор 43606.2.71 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Студен чучур“, с площ за имота 3762 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 002071), с АЧОС № 1603 от 17.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184-и1; 

14. Поземлен с идентификатор 43606.3.40 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бакиица“, с площ за имота 10099 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 003040), с АЧОС № 1607 от 18.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 186м; 

15. Поземлен с идентификатор 43606.3.42 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бакиица“, с площ за имота 8075 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 003042), с АЧОС № 

1608/18.11.2016 г., попадащ в подотдел 186м; 

16. Поземлен с идентификатор 43606.3.51 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бакиица“, с площ за имота 4572 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 003051), с АЧОС № 1609/18.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 186т; 

17. Поземлен с идентификатор 43606.4.14 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бурювица“, с площ за имота 2524 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004014), с АЧОС № 

1614/21.11.2016 г., попадащ в подотдел 188ф; 

18. Поземлен с идентификатор 43606.4.15 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бурювица“, с площ за имота 1645 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004015), с АЧОС № 

1615/21.11.2016 г., попадащ в подотдел 188ф; 

19. Поземлен с идентификатор 43606.4.17 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бурювица“, с площ за имота 5170 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004017), с АЧОС № 

1616/21.11.2016 г., попадащ в подотдел 188с; 

20. Поземлен с идентификатор 43606.4.21 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Бурювица“, с площ за имота 803 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004021), с АЧОС № 

1617/21.11.2016 г., попадащ в подотдел 188х; 

21. Поземлен с идентификатор 43606.4.25 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Барата“, с площ за имота 4138 кв. м, с трайно 

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



земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004025), с АЧОС № 

1618/21.11.2016 г., попадащ в подотдел 188ю; 

22. Поземлен с идентификатор 43606.4.27 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Барата“, с площ за имота 914 кв. м, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004027), с АЧОС № 

1619/21.11.2016 г., попадащ в подотдел 188ю; 

23. Поземлен с идентификатор 43606.4.30 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Барата“, с площ за имота 2315 кв. м, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004030), с АЧОС № 

1620/21.11.2016 г., попадащ в подотдел 188ц; 

24. Поземлен с идентификатор 43606.4.33 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Барата“, с площ за имота 2246 кв. м, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004033), с АЧОС № 

1621/22.11.2016 г., попадащ в подотдел 188ю; 

25. Поземлен с идентификатор 43606.4.38 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Барата“, с площ за имота 1451 кв. м, с трайно 

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

земята 10, (номер на преходен план 004038), с АЧОС № 1623/22.11.2016 г., попадащ в 

подотдел 188ш. 

Обща площ на имотите   86 339 кв.м. 
 

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

законосъобразно изпълнение на настоящото решението. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 746 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 36. Извършване на замяна на полски път – собственост на Георги Иванов 

Парапанов с полски пътища, собственост на община Гърмен по КККР землище на село 

Гърмен, община Гърмен. 

 

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. 40, ал. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 21, ал. 4 

от Закона за общинската собственост.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 746 

 

1. Дава съгласие за извършване на замяна с Георги Иванов Парапанов  на имоти – 

общинска собственост, както следва: имот с идентификатор 18366.95.542 с площ от 264 кв. 
м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за 
селскостопански, горски, ведомствен път и имот с идентификатор 18366.95.553 с площ от 
283 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 
ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта и 

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

299/13.05.2019 г. на директора на АГКК срещу имот, собственост на Георги Иванов 

Парапанов (Нотариален акт № 61, том 4, рег. № 7822, дело 579 от 05.08.2019 г., вписани в 

Агенцията по вписвания град Гоце Делчев), представляващ имот с идентификатор 
18366.95.552 с площ от 1090 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 
с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-

299/13.05.2019 г. на директора на АГКК. 
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да сключи договор за замяна. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 747 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 37. Извършване на замяна на полски път – собственост на „ГБС Огняново“ 

ООД с полски пътища, собственост на община Гърмен по КККР землище на село Огняново, 

община Гърмен. 

 

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. 40, ал. 8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 21, ал. 4 

от Закона за общинската собственост.  

 

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

  

РЕШЕНИЕ № 747 

1. Дава съгласие за извършване на замяна  с „ГБС Огняново“ ООД с управител Савко 

Младенов Манов на имоти – общинска собственост, както следва: имот с идентификатор 

53326.55.298 с площ от 255 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 
начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път и имот с 
идентификатор 53326.55.299 с площ от 29 кв. м, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Огняново, одобрени със 

Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на директора на АГКК срещу имот, собственост на 
„ГБС Огняново“ ООД (Нотариален акт № 102, том 6, рег. № 10497, дело 1059 от 29.10.2021 

г. и Нотариален акт № 122, том І, рег. № 1205, дело 122 от 11.02.2022 г., вписани в Агенцията 

по вписвания град Гоце Делчев), представляващ имот с идентификатори 53326.55.50 с 
площ от 481 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 
трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта и 

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

313/15.05.2019 г. на директора на АГКК. 
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да сключи договор за замяна. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 748 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 38. Издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – 

Друг вид водно течение, водна площ с идентификатор 18366.55.442 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри /КККР/ на землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

В залата присъстват 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 11 гласа ЗА, 0 глас – ПРОТИВ, 6 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 748 

 

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

повърхностен воден обект – друг вид водно течение, водна площ с идентификатор 

18366.55.422 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Гърмен, 

одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с цел: 

право на преминаване за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 

18366.54.13 по по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Гърмен, 

одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 749 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 39. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план- план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.68.36, 

местност „Въпата“, землище село Гърмен, 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 № 749 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Фазли Фазлиев Ролев, жител на  село 

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

предназначението на поземлен имот с идентификатор 18366.68.36, 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 изграждане на обект:„Автоучебен център, офиси и търговскии обект“. 

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 № 750 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 40. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план- план за застрояване/ на поземлени имоти с идентификатори 53326.54.21, 

53326.54.226, 53326.54.227 и 53326.54.20, местност „Боянско дере“, по одобрената 

кадастрална карта на землище село Огняново, 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 16 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 750 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на „ГБС ОГНЯНОВО“ ООД да изработи ПУП-

ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна предназначението на 

поземлени имоти с идентификатори 53326.54.21, 53326.54.226, 53326.54.227 и 53326.54.20, 

местност „Боянско дере“, 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 предприятие за бетонови изделия, 

търговски обект, складове и гаражи. 

 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 № 751 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

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

ПП/ на трасе на път с трайна настилка за достъп до имот с идентификатор 20331.47.4, 

местност „Големия блок“, землище с. 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 № 751 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 752 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 42. Искане № 250 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 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет 

Прие:  

РЕШЕНИЕ № 752 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

20331.7.86 с площ от 2430 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива в местността „Старо село“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, с АЧОС № 6575 от 15.09.2021 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 Ракип Мустафов Куртев, бивш жител на село Дебрен, община Гърмен, 

област Благоевград. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село 

Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и 

служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 753 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 43. Искане № 261 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, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 753 

 

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

- 43606.9.93, с площ от 4187 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: нива, местност „Стоиков рид“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Лещен, с АЧОС № 6751 от 

23.02.2022 г.; 

- 43606.9.628, с площ от 2114 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 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Лещен, с АЧОС № 1819 от 

03.02.2017 г.; 

- 43606.9.92, с площ от 2539 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: нива, местност „Оградата“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Лещен, с АЧОС № 6750 от 

23.02.2022 г.; 

- 43606.9.329, с площ от 1116 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, местност „Умуря“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Лещен, с АЧОС № 1767 от 

27.01.2017 г.; 

- 43606.9.382, с площ от 1621 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 от 13.05.2019 г. на 



изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Лещен, с АЧОС № 1778 от 

30.01.2017 г.; 

- 43606.9.395, с площ от 754 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: нива, местност „Нереза“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК за землището на село Лещен, с АЧОС № 1779 от 30.01.2017 г.; 

- 43606.9.91, с площ от 900 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: нива, местност „Оградата“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Лещен, с АЧОС № 6749 от 

23.02.2022 г. да се предоставят на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване 

на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Борис Тодоров 

Дочин, бивш жител на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдивска. 

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 № 754 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 44. Искане № 263 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, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 754 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

43606.9.587, с площ от 4000 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива в местността „Дряна“ 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 № 6780 от 17.03.2022 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 Борис Тодоров Дочин, бивш жител на град Пловдив, община Пловдив, 

област Пловдивска. 

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 № 755 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 29/31.05.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 45. Искане № 264 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 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет 

Прие:  

РЕШЕНИЕ № 755 

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

- 20331.25.79, с площ от 2045 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Балшинек“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен с АЧОС № 6782/24.03.2022 

г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 20331.25.216, с площ от 2039 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище в местността „Балшинек“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен с АЧОС № 1242 от 

24.03.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 20331.4.32, с площ от 1541 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: пасище в местността „Пирек“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен с АЧОС № 1243 от 

24.03.2022 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 Осман Ибраимов Ходжов, бивш жител на село 

Дебрен, община Гърмен, област Благоевград. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село 

Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и 

служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                          / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 


