
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 870 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 1. Кандидатстване на община Гърмен с проект  „Закупуване  на 

лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж с. 

Марчево, община Гърмен“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл 

обяд“. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация и чл.94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с Методика за 

разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“, утвърдена със заповед № РД-01-

788 от 16.12.2019 г. на министъра на труда и социалната политика, обнародвана в ДВ брой 1 

от 03.01.2020 г.   

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

 

РЕШЕНИЕ № 870 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване и изпълнение на община Гърмен на проект 

„Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен 

социален патронаж с.Марчево, община Гърмен“ по Целева програма „Патронажна 

мобилност за доставка на топъл обяд“  

2. Община Гърмен да осигури необходимите финансови средства съфинансиране  в 

размер на 3 976,39 лева с включен ДДС, съставляващи 11% на сто от общата сума на 

проекта, в съответствие с изискванията на  Фонд „Социална закрила“.  

3. Да заплати  цялата сума при доставката на автомобила, като частта, представляваща 

съфинансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности. 

4. Автомобилът ще бъде използван за нуждите на Домашен социален патронаж с. 

Марчево, за срок не по-малко от 3 години, считано от датата на  приключване изпълнението 

на договора и до изтичане на гаранционния срок на автомобила. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 871 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 2. Кандидатстване на община Гърмен с проект  предложение „ГРИЖА В 

ДОМА В ОБЩИНА ГЪРМЕН“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

помощ   BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027 към Министерството на труда и социалната политика. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 12 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и чл. 94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси.  

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

Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 871 

 

1. Дава съгласие Община Гърмен да разработи и кандидатства с проектно предложение 

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГЪРМЕН“ по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 към Министерството на труда и социалната 

политика. 

2. Упълномощава кмета на община Гърмен да предприеме всички необходими действия 

за подаване по електронен път чрез Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС  в България (ИСУН 2020) на проектно предложение по процедурата. 

 

  

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 872 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 3. Кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение "Уличен 

водопровод за минерална вода с.Огняново, община Гърмен с дължина L=1300м"по 

Инвестиционната програма Минерални води към Национален екодоверителен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация и чл. 94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси.  

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

 

РЕШЕНИЕ № 872 

 

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

предложение с наименование "Уличен водопровод за минерална вода с.Огняново, 

община Гърмен с дължина L=1300м" по Инвестиционната програма Минерални води към 

Национален доверителен екофонд. 

2. Дава съгласие Община Гърмен да осигури необходимите финансови средства за 

съфинансиране по проекта в размер на 248 949.96 лева с включен ДДС или  50% от общата 

стойност на проекта 497 899.92лв.   

3. Упълномощава Кмета на община Гърмен да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстването с проектно предложение на община Гърмен, в съответствие 

указанията за кандидатстване за финансиране на проекти по Инвестиционна програма 

Минерални води. 

 

  

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 873 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 4. Постановление № 326 на Министрески съвет от 12.10.2021 г. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда 

за съставяне на бюджета за приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен.  

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

 

РЕШЕНИЕ № 873 

 

Преходният остатък от средства отпуснати на община Гърмен съгласно Постановление 

№ 326  на Министерски съвет от 12.10.2021 г. да се разходват и през 2022 г. за изплащане на 

извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19,  за ел.енергия на 

уличното осветление , като разходите се отчитат в дейност 604 „Осветление на улици и 

площади”, §§1016 „Разходи за горива, вода, ел.енергия” и за издръжка в дейност 122 

„Общинска администрация“ §§1020 „Разходи за външни услуги“.§§10-30 „Текущ 

ремонт“§10-15 „Материали“§§19-92 „Рзходи за договорни санкции и неустойки,съдебни 

обещетения и разноски. 

 

  

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 874 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 5. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 година в община Гърмен. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

С 9 гласа ЗА, 7 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 874 

 

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 103 

се допълва: 

104. Поземлен имот с идентификатор 24267.2.30 /двадесет и четири хиляди двеста 

шестдесет и седем точка две точка тридесет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

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

"Дерелер",  с площ на имота 737/ седемстотин тридесет и седем/ кв. м,  с трайно 

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

на земята: шеста, номер по предходен план 002030.  

 105. Поземлен имот с идентификатор 24267.138.29 /двадесет и четири хиляди двеста 

шестдесет и седем точка сто тридесет и осем точка двадесет и девет/ по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на 

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

Благоевград, местност " Пашолар над пътя ",  с площ на имота 280 /двеста и осемдесет/ кв. м,  

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

номер по предходен план 138029. 

 106. Поземлен имот с идентификатор 47408.46.54 /четиридесет и седем хиляди 

четиристотин и осем точка четиридесет и шест точка петдесет и четири/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-304/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Марчево, община Гърмен, област 

Благоевград, местност ''Падарката“, с площ на имота 720 /седемстотин и двадесет/ кв. м,  с 

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

застрояване, категория на земята: девета, номер по предходен план: 046054. 

107. Поземлен имот с идентификатор 47408.47.44 /четиридесет и седем хиляди 

четиристотин и осем точка четиридесет и седем точка четиридесет и четири/ по 



кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-304/13.05.2019 

г. на изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Марчево, община Гърмен, 

област Благоевград, местност ''Падарката“, с площ на имота 293 /двеста деветдесет и три/ кв. 

м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – за 

друг вид застрояване, категория на земята: девета, номер по предходен план: 047044. 

108. Поземлен имот с идентификатор 47408.47.89 /четиридесет и седем хиляди 

четиристотин и осем точка четиридесет и седем точка осемдесет и девет/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-304/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Марчево, община Гърмен, област 

Благоевград, местност ''Падарката“, с площ на имота 347 /триста четиридесет и седем/ кв. м,  

с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – за друг 

вид застрояване, категория на земята: девета, номер по предходен план: 047089. 

109. Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ /девети/, пл.№581 /петстотин осемдесет и 

едно/, кв. 1  /първи/ по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №509 от 1968 година  на кмета на Общината с площ  на имота 234 

/двеста тридесет и четири/ кв.м. 

110. Имот планоснимачен №590 /петстотин и деветдесет/, кв. 5  /пети/ по плана на с. 

Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №490 от 1969 година и 

Заповед №403 от 2022 г. на кмета на Общината с площ  на имота 176 /сто седемдесет и шест/ 

кв.м. 

111. Имот планоснимачен №589 /петстотин осемдесет и девет/, кв. 5  /пети/ по плана на 

с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №490 от 1969 година и 

Заповед №403 от 2022 г. на кмета на Общината с площ  на имота 272 /двеста седемдесет и  

два/ кв.м. 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 

2022 ГОДИНА, след точка 29 се допълва: 

30. 699/875 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/, кв. 4 

/четвърти/, по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със 

Заповед № 575/1973 г. с площ  за целия имот 875 /осемстотин седемдесет и пет/ кв.м. 

31. 16/150 /шестнадесет от сто и петдесет/  идеални части от имот пл. №167 /сто 

шестдесет и седем/, кв. 30 /тридесет/,  по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 1990 г. и Заповед №223 от 2022 г. на кмета на 

Общината с площ за целия имот от 150 / сто и петдесет/ кв. м. 16/150 идеални части от имот 

167 общинска собственоост са се образували в следствие на промяната на уличната 

регулация между о.т. 232-233 и 234. 

32. 600/1800 /шестстотин от хиляда и осемстотин/  идеални части от урегулиран 

поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/ , кв. 43 /четиридесет и три/,  по плана на с.Гърмен, 

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

Общината с площ за целия имот от 1800 /хиляда и осемстотин/ кв. м. 

33. 1/2 /една втора/ идеална част или 60/120 /шестдесет от сто и двадесет/  идеални 

части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/,  планоснимачен №336 /триста 

тридесет и шест/, кв. 33 /тридесет и три/, по плана на с.Рибново, община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №237 от 2001 г. и  Заповед №515/2015 г. на кмета на 

Общината, с площ за целия парцел от 120 / сто и двадесет/ кв. м, ведно с 1/2 /една втора/ 

идеална част или 44/88 /четиридесет и четири от осемдесет и осем/ идеални части от 

построената в парцела паянтова жилищна сграда със застроена площ от 88 /осемдесет и осем/ 

кв. м. 

 



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

предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРЕЗ 2022 

ГОДИНА, след точка 6 се допълва: 

7. Учредяване право на пристрояване за изграждане на двуетажна жилищна сграда в 

УПИ VІІІ, кв. 7 по плана на с. Дебрен. 

 

 V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  ПРЕЗ 2022  ГОДИНА след точка 30 се допълва: 

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

площ от 1 кв. м., находящо се в коридора на втория етаж на триетажна административна 

сграда –със застроена площ от 160 /сто и шестдесет/ кв. м. в УПИ І, кв. 35 по регулационния 

план на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, за поставяне на кафе-машина. 

 

VІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА  ПРЕЗ 2022  ГОДИНА след точка 4 се допълва: 

5. Поземлен имот 20331.33.22 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и 

три точка двадесет и две/, област Благоевград, община Гърмен, с. Дебрен, местност 

„Чорбаджика“, вид собственост общинска частна, вид територия земеделска, категория 6, 

начин на трайно ползване нива, площ 1124 кв. м, стар номер 033022. 

6. Поземлен имот 20331.33.24 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и 

три точка двадесет и четири/, област Благоевград, община Гърмен, с. Дебрен, местност 

„Чорбаджика“, вид собственост общинска частна, вид територия земеделска, категория 6, 

начин на трайно ползване нива, площ 5895 кв. м, стар номер 033024. 

 

  

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 875 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 6. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска 

собственост, село 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. 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 № 875 

 

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

общинска собственост, представляващ терен с площ от 1 /един/ кв. м, находящ се в коридора 

на втори етаж на триетажна административна сграда – със застроена площ от 160 /сто и 

шестдесет/ кв. м. в УПИ I, кв. 35 по регулационния план на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград, одобрен със Заповед № 2/1993 г. с площ за имота 2100 /две хиляди и сто / кв. м.       

         2. Определя начална тръжна цена от 2,17 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 876 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 7. Отдаване под на аренда на земеделски имот с идентификатор 

20331.33.22 в землище на село Дебрен, 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.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 

14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 20 от Наредба 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 № 876 

 

1. Да се проведе публичен търг за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на 

имот с идентификатор 20331.33.22 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и 

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

заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК на землище село 

Дебрен, местност „Чорбаджика“, с площ на целия имот 1124 /хиляда сто двадесет и четири/ 

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

нива, категория 6, (номер на преходен план 033022), при граници и съседи: 20331.33.30, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 680 от 01.03.2013 г. вписан в Агенцията по 

вписвания град Гоце Делчев на 05.03.2013 г. 

2. Определя начална годишна арендна тръжна цена в размер на 16,86 лева 

(шестнадесет лева и осемдесет и шест стотинки). 

3. Упълномощава Кмета на общината да открие процедурата, проведе търга и сключи 

договор за аренда. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 877 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 8. Отдаване под на аренда на земеделски имот с идентификатор 

20331.33.24 в землище на село Дебрен, 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.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 

14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 20 от Наредба 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 № 877 

 

1. Да се проведе публичен търг за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на 

имот с идентификатор 20331.33.24 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и 

три точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК на землище село 

Дебрен, местност „Чорбаджика“, с площ на целия имот 5896 /пет хиляди осемстотин 

деветдесет и шест/ кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: нива, категория 6, (номер на преходен план 033022), при граници и съседи: 

20331.33.30, съгласно Акт за частна общинска собственост № 718 от 17.04.2013 г. вписан в 

Агенцията по вписвания град Гоце Делчев на 07.05.2013 г.. 

2. Определя начална годишна арендна тръжна цена в размер на 88,44 лева (осемдесет и 

осем лева и четиридесет и четири стотинки). 

3. Упълномощава Кмета на общината да открие процедурата, проведе търга и сключи 

договор за аренда. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 878 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 9. Учредяване право на пристрояване върху имот – частна общинска 

собственост – УПИ  /парцел/ VIII /осми/, кв. 7/седми/, по плана на село Дебрен. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

за реда на придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.   

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

 

РЕШЕНИЕ № 878 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Саит Алилов Купенов за 

изграждане на двуетажна жилищна сграда, с площ на застрояване 40 /четиридесет/ кв.м. от 

към северната страна на съществуваща жилищна сграда, находяща се в  урегулиран поземлен 

имот /парцел/ VІІІ /осми/, кв. 7 /седми/, по плана на с. Дебрен,  община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №490 от 1969 г. на кмета на Общината, с площ за имота от 

612 /шестстотин и дванадесет/ кв.м,  при граници и съседи: УПИ VІІ - Ибраим Ролев; УПИ 

ІХ - Батие Ролева; улица и край на регулация. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на       240.00 

/двеста и четиридесет лева/ без ДДС от 10.2022 г. и определя същата като цена на учреденото 

право на пристрояване. 

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

за общинската собственост. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 879 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 699/875 идеални 

части от урегулиран поземлен имот  /парцел/  VII /седми/, кв. 4 /четвърти/, по плана на село 

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

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

общинско имущество 

С 16 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 глас – НЕ ГЛАСУВАЛ, 

Общинския съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 879 

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

страна, Джаит Мустафа Чауш и Севим Зия Чауш от друга, чрез продажба на частта на 

община Гърмен, а именно 699/875 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ 

/седми/, кв. 4 /четвърти/, по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград. 

Одобрен със Заповед № 575/1973 г. с площ  за целия имот 875 /осемстотин седемдесет и пет/ 

кв.м на съсобствениците Джаит Мустафа Чауш и Севим Зия Чауш с адрес с. Дъбница, общ. 

Гърмен съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по 

давностно владение № 82, том 3, рег. №5451, дело 316/18.09.2018 г. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 6 990.00 

/шест хиляди и деветстотин и деветдесет лева/ без ДДС от 10.2022 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 880 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 600/1800 /шестотин 

от хиляда и осемстотин/ идеални части от урегулиран поземлен имот  /парцел/  VII /седми/, 

кв. 43 /четиридесет и три/, по плана на село Гърмен. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

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

 

РЕШЕНИЕ № 880 

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

една страна, Стоян Андонов Топалов и Емилия Костадинова Топалова от друга, чрез 

продажба на 600/1800 /шестстотин от хиляда и осемстотин/  идеални части от урегулиран 

поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/ , кв. 43 /четиридесет и три/,  по плана на с.Гърмен, 

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

Общината с площ за целия имот от 1800 /хиляда и осемстотин/ кв. м, на съсобствениците 

Стоян Андонов Топалов и Емилия Костадинова Топалова съгласно Нотариален акт за 

собственост на недвижим имот №33, том VІ, рег. №9847, дело №984/2006 г. и Договор за 

покупко-продажба №92/2008 г. 

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

9 000.00 /девет хиляди лева/ без ДДС от 10.2022 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 881 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 1/2 /една втора/ 

идеална част или 60/120 /шестдесет от сто и двадесет/ идеални части от урегулиран поземлен 

имот  /парцел/  IV /четвърти/, планоснимачен № 336 /триста тридесет и шест/ кв. 33 /тридесет 

и три/, по плана на село Рибново, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част или 44/88 

/четиридесет и четири от осемдесет и осем/ иделани части от построената в парцела паянтова 

жилищна сграда. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

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

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

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

общинско имущество.   

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

 

РЕШЕНИЕ № 881 

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

една страна и Мустафа Ибрахимов Кутрев от друга, чрез продажба на 1/2 /една втора/ 

идеална част или 60/120 /шестдесет от сто и двадесет/  идеални части от урегулиран 

поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/,  планоснимачен №336 /триста тридесет и шест/, кв. 33 

/тридесет и три/, по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със 

Заповед №237 от 2001 г. и  Заповед №515/2015 г. на кмета на Общината, с площ за целия 

парцел от 120 / сто и двадесет/ кв. м, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част или 44/88 

/четиридесет и четири от осемдесет и осем/ идеални части от построената в парцела паянтова 

жилищна сграда със застроена площ от 88 /осемдесет и осем/ кв. м., на съсобственикът 

Мустафа Ибрахимов Кутрев съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 

имот  №8, том 7, рег. №11369, дело №1164/2021 г. 

 2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на   1 975.00 

/хиляда деветстотин седемдесет и пет лева/ без ДДС от 09.09.2022 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 882 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 16/150 /шестнадесет 

от сто и петдесет/ идеални части от имот  пл. № 167 /сто шестдесет и седем/ кв. 30 /тридесет/, 

по плана на село 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. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската собственост и във 

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

общинско имущество.      

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

 

РЕШЕНИЕ № 882 

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

една страна и Джеват Несипов Медев от друга, чрез продажба на 16/150 /шестнадесет от сто 

и петдесет/  идеални части от имот пл. №167 /сто шестдесет и седем/, кв. 30 /тридесет/,  по 

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

1990 г. и Заповед №223 от 2022 г. на кмета на Общината с площ за целия имот от 150 / сто и 

петдесет/ кв. м. 16/150 идеални части от имот 167 общинска собственоост са се образували в 

следствие на промяната на уличната регулация между о.т. 232-233 и 234, на съсобственикът 

Джеват Несипов Медев съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот №28, том 6, 

рег. №12361, дело №891/14.11.2018 г. 

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

160.00 /сто и шестдесет лева/ без ДДС от 10.2022 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 883 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

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

урегулиран поземлен имот /парцел/ IX /девети/ планоснимачен  № 581 /петстотин осемдесет 

и едно/ кв. 1 /първи/ по плана на с. Долно Дряново. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

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

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

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

общинско имущество.        

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

 

РЕШЕНИЕ № 883 

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ /девети/, пл.№581 /петстотин осемдесет 

и едно/, кв. 1  /първи/ по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №509 от 1968 година  на кмета на Общината с площ  на имота 234 

/двеста тридесет и четири/ кв.м.  при граници и съседи: улица, УПИ Х-582 - общински, УПИ 

VІІІ - общински. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 2 340.00 

/две хиляди триста и четиридесет лева/ без ДДС от 11.10.2022 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 884 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

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

планоснимачен №  589 /петстотин осемдесет и девет/, кв. 5 /пети/  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. 35, ал.1 и чл.41, ал.2  от Закона за общинската собственост и във връзка с 

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

общинско имущество.   

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

 

РЕШЕНИЕ № 884 

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

както следва:  имот планоснимачен №589 /петстотин осемдесет и девет/, кв. 5  /пети/ по 

плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №490 от 1969 

година и Заповед №403 от 2022 г. на кмета на Общината с площ  на имота 272 /двеста 

седемдесет и  два/ кв.м. при граници и съседи: улица, имот пл. №565 - общински, имот пл. 

№489 - насл. на Стойко Найденов, имот пл. №590 - общински, имот пл. №530 - Осман 

Шеинов, имот пл. №565 - Осман Шеинов. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 2 720.00 

/две хиляди седемстотин и двадесет лева/ без ДДС от 10.2022 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 885 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

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

планоснимачен №  590 /петстотин деветдесет/, кв. 5 /пети/  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. 35, ал.1 и чл.41, ал.2  от Закона за общинската собственост и във връзка с 

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

общинско имущество.   

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

 

РЕШЕНИЕ № 885 

 

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

както следва:  имот планоснимачен №590 /петстотин и деветдесет/, кв. 5  /пети/ по плана на 

с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №490 от 1969 година и 

Заповед №403 от 2022 г. на кмета на Общината с площ  на имота 176 /сто седемдесет и шест/ 

кв.м. при граници и съседи: имот пл. №591- общински, УПИ ХІV - 491 - Сабри Хаджиев, 

имот пл. №589 - общински, улица. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 760.00 

/хиляда седемстотин и шестдесет лева/ без ДДС от 10.2022 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 886 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 17. Продажба на имот с идентификатор 47408.46.54, 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 10 гласа ЗА, 6 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 886 

 

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

представляващ имот с идентификатор 47408.46.54, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с площ от 720 кв. м, 

категория на земята: 9 в местността „Падарка“ 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 № 361/02.05.2011 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 1 447 (хиляда четиристотин 

четиридесет и седем) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 887 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 18. Продажба на имот с идентификатор 47408.47.44, 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 10 гласа ЗА, 6 гласа - ПРОТИВ, 1глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 887 

 

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

представляващ имот с идентификатор 47408.47.44, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с площ от 293 кв. м, 

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

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

директора на АГКК, съгласно АЧОС № 394/11.05.2011 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 589 (петстотин осемдесет и девет) лева 

и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 888 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 19. Продажба на имот с идентификатор 47408.47.89, 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 10 гласа ЗА, 6 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 888 

 

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

представляващ имот с идентификатор 47408.47.89, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с площ от 347 кв. м, 

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

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

директора на АГКК, съгласно АЧОС № 439/11.05.2011 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 698 (шестстотин деветдесет и осем) 

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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 889 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 20. Продажба на имот с идентификатор 24267.2.30, местност „Дерелер“ по 

КККР на землище село Дъбница, 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 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 889 

 

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

представляващ имот с идентификатор 24267.2.30 с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада с площ от 737 кв. м, категория на земята: 6 в 

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

Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 6866/19.09.2022 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 1104 (хиляда сто 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 890 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 21. Продажба на имот с идентификатор 24267.138.29, местност „Пашолар 

над пътя“ по КККР на землище село Дъбница, 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 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 890 

 

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

представляващ имот с идентификатор 24267.138.29 с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада с площ от 410 кв. м, категория на земята: 8 в 

местността „Пашолар над пътя“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

землище село Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на директора на 

АГКК, съгласно АЧОС № 80/24.09.2008 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 700 (седемстотин) 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 891 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 22. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

53326.17.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри землище село Огняново от 

„Пасище, мера“  в „Друг вид от 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, чл. 25, ал. 9 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи и във връзка с чл. 78а от Правилника за 

прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи.  

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

 

РЕШЕНИЕ № 891 

 

1. Дава съгласие за започване на процедура за промяна начина на трайно ползване по 

реда на чл. 78 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи на поземлен имот с идентификатор 53326.17.13, с трайно предназначение 

на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище с площ от 12874 кв. м, 

категория на земята: 6 в местността „Масларица“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния директор на 

АГКК за землище село Огняново, номер по предходен план 017013, актуван с Акт за 

публична общинска собственост  № 312 от 12.08.2016 година, вписан в Агенцията по 

вписвания град Гоце Делчев. 

2. Упълномощава Кмета на община Гърмен да подаде заявление до Общинска служба 

по земеделие Гърмен за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор 53326.17.13 по КККР землище на село Огняново, община Гърмен, както и да 

води кореспонденция с всички институции, свързани с промяната на начина на трайно 

ползване на имота. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 892 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 23. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

62640.23.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния директорна АГКК на землище село Рибново от 

„Ливада“  в „Друг вид от 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 № 892 

 

1. Дава съгласие за започване на процедура за промяна начина на трайно ползване по 

реда на чл. 78 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи на поземлен имот с идентификатор 62640.23.69, с трайно предназначение 

на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада с площ от 4717 кв. м, 

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

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

АГКК за землище село Рибново, номер по предходен план 023069, актуван с Акт за частна 

общинска собственост  № 6697/29.11.2021 година, вписан в Агенцията по вписвания град 

Гоце Делчев. 

2. Упълномощава Кмета на община Гърмен да подаде заявление до Общинска служба 

по земеделие Гърмен за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор 62640.23.69 по КККР землище на село Рибново, община Гърмен, както и да 

води кореспонденция с всички институции, свързани с промяната на начина на трайно 

ползване на имота. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 893 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 24. Разрешение за изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация  /ПУП-ПР/ на УПИ XVI – 370, квартал 28 по плана на 

село Осиково, 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, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува 

Общинския съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 893 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Айдън Билялов Киселов  да изработи 

проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация  /ПУП-ПР/  на  УПИ 

XVI-370,  квартал  28  по плана на село Осиково, съгласно приложената схема. 

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

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

ПУП-ПР 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.  
 

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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 894 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 25. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – 

план улична регулация  /ПУП-ПУР/ на улица в квартал 34 по плана на 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 № 894 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Ангел Любенов Попов  да изработи проект 

за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация  /ПУП-ПУР/  на  

елица /тупик/ в УПИ XIV,  квартал  34  по плана на село Гърмен, съгласно приложената 

схема. 

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

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

ПУП-ПР 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.  
 

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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 895 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

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

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

местност „Туркаре“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 

№ РД-18-304 от 13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК на землище село 

Марчево, община Гърмен, област Благоевград.  

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ 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 Закона за устройство на територията и във 

връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията. 

С 9 гласа ЗА, 7 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 895 

 

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

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

идентификатор 47408.30.3, местност „Туркаре“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на 

АГКК на землище село Марчево, община Гърмен, област Благоевград от „нива“ в „площадка 

за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли“. 

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

чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията.  

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

Гоце Делчев. 

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 Закона за устройство на територията 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 

Закона за устройство на територията преди внасяне за приемане и одобряване. 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на 

територията. 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на 

територията. 

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

за устройство на територията. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 896 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 27. Искане № 265 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 11 /единадесет/ общински съветници 

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

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.   

   С 11 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 896 

 

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

20331.31.47 с площ от 637 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: пасище в местността „Жерутека“ 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 АПОС № 1249 от 04.07.2022 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 Мурад Мурад Купен, бивш жител на село Дъбница, община Гърмен, област 

Благоевград. 

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

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

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

служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 897 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 28. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

18366.131.104 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Гърмен от 

„Нива“ в „Друг вид земеделска земя“. 

 

В залата присъстват 11 /единадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

   С 10 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 897 

 

1. Дава съгласие за започване на процедура за промяна начина на трайно ползване по 

реда на чл. 78 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи на поземлен имот с идентификатор 18366.131.104, с площ от 6381 кв. м с 

начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 7, находящ се в местността 

„Вакльовица“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Гърмен, номер 

по предходен план 131104, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 

6877/14.10.2022 година, вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

2. Упълномощава Кмета на община Гърмен да подаде заявление до Общинска служба 

по земеделие Гърмен за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор 18366.131.104по КККР землище на село Гърмен, община Гърмен, както и да 

води кореспонденция с всички институции, свързани с промяната на начина на трайно 

ползване на имота. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 898 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

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

устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 43606.12.164, 

местност „Раяница“, по одобрената кадастрална карта на землище село Лещен, община 

Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 10 /десет/ 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 10 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 898 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на „Еколуксвил“ЕООД, да изработи ПУП-ПЗ 

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

идентификатор 43606.12.164, местност „Раяница“, по одобрената със Заповед №  РД-18-

303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Лещен, община Гърмен, област Благоевград за фотоволтаична 

инсталация. 

 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 899 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.10.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 30. Искане № 281 от Началника на общинска служба по земеделие Гърмен 

за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 10 /десет/ 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 9 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 899 

 

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

18366.138.205, с площ от 1530 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

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

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, с АЧОС № 6925 от 

21.10.2022 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 Стоян Николов Пулев, бивш жител на село 

Гърмен, 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 


