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подписът е заличен по чл. 59 от ЗЗЛД



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 759 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 1. Попълване на състава на постоянната Комисия по общинска 

собственост, бюджет, финанси, икономика  и нормативна уредба.   

 

В залата присъстват 14 /четиринадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 2 от Правилника за организация и 

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

администрация мандат 2019-2023 г. 

 

С 7 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 6 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет  Не 

прие: 

РЕШЕНИЕ № 759 

 

Общинския съвет – Гърмен попълва състава на постоянната Комисия по общинска 

собственост, бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба г-н Денис Хюсеинов 

Шенгов общински съветник от листата на ГЕРБ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 760 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 2. Разглеждане на Заповед № ОА-АК – 207 на Областния управител на 

област гр. Благоевград от 14.06.2022 г. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА – АК – 207 от 

Областен управител Благоевград от 14.06.2022 г.  

 

С 12 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 760 

 

Потвърждава Решение № 747 от Протокол № 29 от 31.05.2022 г. на Общински съвет - 

Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 761 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 3. Разглеждане на Заповед № ОА-АК – 208 на Областния управител на 

област гр. Благоевград от 14.06.2022 г. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА – АК – 208 от 

Областен управител Благоевград от 14.06.2022 г.  

 

С 7 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 6 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 /един/ не гласува, 

Общинския съвет НЕ Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 761 

 

Потвърждава Решение № 746 от Протокол № 29 от 31.05.2022 г. на Общински съвет - 

Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 762 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 4. Разглеждане на Заповед № ОА-АК – 209 на Областния управител на 

област гр. Благоевград от 14.06.2022 г. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ОА – АК – 209 от 

Областен управител Благоевград от 14.06.2022 г.  

 

С 7 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 7 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 762 

 

Отменя  Решение № 727 от Протокол № 29 от 31.05.2022 г. на Общински съвет - 

Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 763 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 5. Отчет за работа на Общински съвет - Гърмен и неговите комисии за 

периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

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

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

администрация. 

 

С 7 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 6 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 763 

 

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

01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 764 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 6. Съгласуване условията за провеждане на обществена поръчка „Избор на 

оператор за експлоатация на инсталация за предварително третиране и инсталация за 

компостиране, в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в Регион 

Гоце Делчев. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация и във връзка с подписано споразумение за партньорство от 20.04.2017 г. 

между общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за изпълнение на проект 

„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в 

Рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“ по 

ОП „Околна среда 2014-2020“.  

С 7 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 7 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 764 

 

Одобрява така предложените параметри за провеждане на обществена поръчка „Избор 

на оператор за експлоатация и стопанисване на инсталация за предварително 

третиране и инсталация за компостиране, в рамките на регионалната система за 

управление на отпадъците в регион Гоце Делчев и събиране и транспортиране на зелени 

отпадъци от община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово“. 
 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 765 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 7. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 година в община Гърмен. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 7 гласа ЗА, 3 гласа – ПРОТИВ, 5 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 765 

 

Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2021 година, както следва: 

 

В глава ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА, след точка 76 се 

допълва: 

77. Поземлен имот с идентификатор 18366.7.17 /осемнадесет хиляди триста шестдесет 

и шест точка седем точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

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

землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Св. Неделя“ с 

площ на имота 1120 /хиляда сто и двадесет/ кв. м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползванане - нива, категория на земята: десета, номер по 

предходен план: 007017; 

78. Поземлен имот с идентификатор 18366.7.25 /осемнадесет хиляди триста шестдесет 

и шест точка седем точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, за 

землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Св. Неделя“ с 

площ на имота 36752 /тридесет и шест хиляди седемстотин петдесет и два/ кв. м,  с трайно 

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

на земята: десета, номер по предходен план: 007001 – част; 

79. Поземлен имот с идентификатор 24267.2.18 /двадесет и четири хиляди двеста 

шестдесет и седем точка две точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрен със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г.г. на изпълнителния Директор на 

АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност 

„Дерелер“ с площ на имота 1081 /хиляда осемдесет и едно/ кв. м.  с трайно предназначение 

на територията: земеделска, начин на трайно ползване - ливада. Категория на земята: шеста. 

Номер по предходен план 002018; 

80. Поземлен имот с идентификатор 24267.4.18 /двадесет и четири хиляди двеста 

шестдесет и седем точка четири точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрен със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г.г. на изпълнителния Директор на 



АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност 

„Дерелер“ с площ на имота 838 /осемстотин тридесет и осем/ кв. м.  с трайно предназначение 

на територията: земеделска, начин на трайно ползване - нива. Категория на земята: осма. 

Номер по предходен план 004018; 

81. Поземлен имот с идентификатор 24267.4.34 /двадесет и четири хиляди двеста 

шестдесет и седем точка четири точка тридесет и четири/ по кадастралната карта и 

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

изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област 

Благоевград, местност „Дерелер“ с площ на имота 344 /триста четиридесет и четири/ кв. м.  с 

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

Категория на земята: осма. Номер по предходен план 004034; 

82. Поземлен имот с идентификатор 24267.8.12 /двадесет и четири хиляди двеста 

шестдесет и седем точка осем точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрен със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г.г. на изпълнителния Директор на 

АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Баир 

арди“ с площ на имота 2186 /две хиляди сто осемдесет и шест/ кв. м.  с трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - ливада. Категория 

на земята: шеста. Номер по предходен план 008012; 

83. Едноетажна масивна сграда - гараж със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м. 

построена през 1975 година в северната част на урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/, кв. 

23 /двадесет и три/ по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен 

със Заповед № 575/1973 г. на Кмета на община Гърмен с площ на имота 4200 /четири хиляди 

и двеста/ кв.м. 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 

2022 ГОДИНА, след точка 25 се допълва: 

26. 68/212 /шестдесет и осем от двеста и дванадесет/  идеални части от урегулиран 

поземлен имот/парцел/ VІ /шести/, пл. № 89 /осемдесет и девет/, кв. 19 /деветнадесет/,  по 

плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед № 

15/1990 г. и Заповед № 67/2022 г. на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 212 / 

двеста и дванадесет/ кв. м. 

27. 95/680 /деветдесет и пет от шестстотин и осемдесет/  идеални части от урегулиран 

поземлен имот /парцел/ І /първи/, пл. № 42 /четиридесет и втори/, кв. 7 /седми/,  по плана на 

село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед № 10/1998 г. и 

Заповед № 228/2022 г. на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 680 / шестстотин 

и осемдесет/ кв. м. 

28. 50/550 /петдесет от петстотин и петдесет/  идеални части от урегулиран поземлен 

имот/парцел/ ІХ /девети/, пл. № 503 /петстотин и три/, кв. 37 /тридесет и седем/,  по плана на 

село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед № 575/1973 г. и 

Заповед № 3/1997 г. на кмета на община Гърмен с площ за целия имот от 550 /петстотин и 

петдесет/ кв. м. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 766 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 50/550 /петдесет от 

петстотин и петдесет/ идеални части от общинската част, от урегулиран поземлен имот  

/парцел/ IX /девети/, пл. № 503/ петстоин и три/, кв. 37 /тридесет и седем/, по плана на с. 

Дъбница. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 0 гласа ЗА, 3 гласа – ПРОТИВ, 12 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 766 

 

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

една страна и Любомир Илиянов Терзиев от друга, чрез продажба на 50/550 /петдесет от 

петстотин и петдесет/  идеални части от урегулиран поземлен имот/парцел/ ІХ /девети/, пл. 

№503 /петстотин и три/, кв. 37 /тридесет и седем/,  по плана на с. Дъбница, община Гърмен, 

област Благоевград, одобрен със Заповед №575 от 1973 г. и Заповед №3 от 1997 г. на кмета 

на Общината с площ за целия имот от 550 /петстотин и петдесет/ кв. м, на съсобственикът 

Любомир Илиянов Терзиев съгласно Нотариален акт за покупко-продажба №100, том І, рег. 

№1515, дело №87/31.03.2014 г.  

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 980 

/хиляда деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС от 06.07.2022 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 № 767 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 68 идеални части от 

общинската част, от урегулиран поземлен имот  /парцел/ VI /шести/, пл. № 89/ осемдесет 

девет/, кв. 19 /деветнадесет/, по плана на с. Горно Дряново. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 9 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 5 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 767 

 

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

една страна и Айше Шукриева Чолакова от друга, чрез продажба на 68/212 /шестдесет и осем 

от двеста и дванадесет/  идеални части от урегулиран поземлен имот/парцел/ VІ /шести/, пл. 

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

Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15 от 1990 г. и Заповед №67 от 2022 г. на 

кмета на Общината с площ за целия имот от 212 / двеста и дванадесет/ кв. м, на 

съсобственикът Айше Шукриева Чолакова съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 32, том 6, рег. № 9853, дело №991/11.10.2021 г. 

  2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 680.00 

/шестстотин и осемдесет лева/ без ДДС от 26.04.2022 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 768 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 95/680 /деветдесет и 

пет от шестотин и осемдесет/ идеални части от общинската част, от урегулиран поземлен 

имот  /парцел/ I /първи/, пл. № 42/ четиридесет и втори/, кв. 7 /седем/, по плана на с. Лещен. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 8 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 7 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 768 

 

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

една страна и Валентин Недков Тюфекчиев от друга, чрез продажба на 95/680 /деветдесет и 

пет от шестстотин и осемдесет/  идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ І 

/първи/, пл. №42 /четиридесет и втори/, кв. 7 /седми/,  по плана на с. Лещен, община Гърмен, 

област Благоевград, одобрен със Заповед №10 от 1998 г. и Заповед №228 от 2022 г. на кмета 

на Общината с площ за целия имот от 680 / шестстотин и осемдесет/ кв. м, на съсобственикът 

Валентин Недков Тюфекчиев съгласно Нотариален акт за покупко-продажба №181, том І, 

рег. №2233, дело №177/17.05.2021 г. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 3 761 /три 

хиляди седемстотин шестдесет и един лева/ без ДДС от 06.07.2022 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 № 769 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 11. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

двуетажна масивна сграда – гараж със застроена площ от 50 /петдесет/ кв. м. построена в 

урегулиран поземлен имот /парцел/ IV /четвърти/, кв. 23 /двадесет и три/ по плана на с. 

Дъбница. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 12 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 769 

 

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

както следва:  едноетажна масивна сграда - гараж със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м. 

построена през 1975 година в северната част на урегулиран позмлен имот ІV /четвърти/, кв. 

23 /двадесет и три/ по плана на с.Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със 

Заповед №575/1973 година на кмета на Общината с площ на имота 4200 /четири хиляди и 

двеста/ кв.м. при граници и съседи: УПИ V – Елена Ключкова; УПИ ІІІ – Костадин 

Карапетров; УПИ VІІІ – Румен Мишев и От две страни улица. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 10 028 

/десет хиляди двадесет и осем/ лева без ДДС от 06.07.2022 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 № 770 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 12. Продажба на имот с идентификатор 18366.7.17, местност „Света 

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

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 7 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 7 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 770 

 

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

представляващ имот с идентификатор 18366.7.17 с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива с площ от 1120 кв. м, категория на земята: 10 в 

местността „Света Неделя“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище 

село Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 6815/09.06.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 1 680 (хиляда шестстотин и осемдесет) 

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 № 771 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 13. Продажба на имот с идентификатор 18366.7.25, местност „Света 

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

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 7 гласа ЗА, 1 глас  – ПРОТИВ, 6 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 /един/ не гласува, 

Общинския съвет НЕ Прие: 

РЕШЕНИЕ № 771 

 

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

представляващ имот с идентификатор 18366.7.25 с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива с площ от 36752 кв. м, категория на земята: 10 

в местността „Света Неделя“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище 

село Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 6816/09.06.2022 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 55 128 (петдесет и пет хиляди сто 

двадесет 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 № 772 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: Ахмед Башев – общински съветник: Процедурно предложение. 

 

Али Авдиков – Председател на Общински съвет - Гърмен: Заповядайте г-н Башев 

 

Ахмед Башев – общински съветник: Предлагам от 14 точка до 18 точка за продажба 

в с. Дъбница да ги отложим за следващото заседание. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

С 8 гласа ЗА, 6 гласа  – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет 

Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 772 

 

Отлага разглеждането на точки 14, 15, 16, 17 и 18 от обявеният дневен ред за 

следващо заседание на Общински съвет-Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 773 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 19. Промяна предназначението на 40 броя поземлени имоти по 

кадастраланата карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1659 от 

27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Горно Дряново от 

земеделски земи в горски територии. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 7 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 7 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 773 

 

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

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018  г. на 

изпълнителния директор на АГКК за землище село Горно Дряново от земеделски земи в 

горски територии, както следва: 

1. Поземлен с идентификатор 16763.12.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Посек“, с площ за имота 24697 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 012001) с АЧОС № 243 от 19.11.2013 г., 

попадащ в подотдели 197-о, 197-н; 

2. Поземлен с идентификатор 16763.12.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Посек“, с площ за имота 5781 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 012005) с АЧОС № 604 от 13.04.2017 г., 

попадащ в подотдел 197-4ж; 

3. Поземлен с идентификатор 16763.13.68 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Ливадар“, с площ за имота 14054 

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 013068) с АЧОС № 

2395/18.04.2017 г., попадащ в подотдел 197-ю1; 

4. Поземлен с идентификатор 16763.22.15 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Лаовица“, с площ за имота 12139 

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 022015) с АЧОС № 

801/19.11.2013 г., попадащ в подотдел 195-ж; 

5. Поземлен с идентификатор 16763.22.16 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Рида“, с площ за имота 2443 кв. м, 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 022016) с АЧОС № 2582 от 20.06.2017 г., 

попадащ в подотдел 195-ж; 

6. Поземлен с идентификатор 16763.22.18 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Рида“, с площ за имота 1750 кв. м, 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 022018) с АЧОС № 2584 от 20.06.2017 г., 

попадащ в подотдел 195-ж; 

7. Поземлен с идентификатор 16763.22.4 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Лаовица“, с площ за имота 589 кв. 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 022004) с АЧОС № 2577 от 20.06.2017 г., 

попадащ в подотдел 196-з; 

8. Поземлен с идентификатор 16763.22.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Лаовица“, с площ за имота 1304 

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

ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 022005) с АЧОС № 2578 от 

20.06.2017 г., попадащ в подотдел 196-д; 

9. Поземлен с идентификатор 16763.22.52 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Раздола“, с площ за имота 9543 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 022052) с АЧОС № 645 от 21.06.2017 г., 

попадащ в подотдел 195-ц; 

10. Поземлен с идентификатор 16763.22.54 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Раздола“, с площ за имота 831 кв. 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 022054) с АЧОС № 2597/21.06.2017 г., 

попадащ в подотдел 195-ц; 

11. Поземлен с идентификатор 16763.22.58 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Раздола“, с площ за имота 1356 кв. 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 022058) с АЧОС № 2599 от 21.06.2017 г., 

попадащ в подотдел 195-ц; 

12. Поземлен с идентификатор 16763.22.59 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Раздола“, с площ за имота 1554 кв. 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 022059) с АЧОС № 2600 от 21.06.2017 г., 

попадащ в подотдел 195-ц; 

13. Поземлен с идентификатор 16763.23.18 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 



на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Удола“, с площ за имота 193131 

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

пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 023018) с АЧОС № 1359 от 

23.08.2016 г., попадащ в подотдели 193-л, 193-м, 194-ж, 195-м; 

14. Поземлен с идентификатор 16763.23.21 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Удола“, с площ за имота 3135 кв. 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 023021) с АЧОС № 1360/23.08.2016 г., 

попадащ в подотдел 193-з; 

15. Поземлен с идентификатор 16763.23.22 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Удола“, с площ за имота 1918 кв. 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 023022) с АЧОС № 1361/23.08.2016 г., 

попадащ в подотдел 193-з; 

16. Поземлен с идентификатор 16763.23.4 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Удола“, с площ за имота 2459 кв. 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 023004) с АЧОС № 2607/21.06.2017 г., 

попадащ в подотдел 194-г; 

17. Поземлен с идентификатор 16763.23.6 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Удола“, с площ за имота 2842 кв. 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 023006) с АЧОС № 2608/22.06.2017 г., 

попадащ в подотдел 194-г; 

18. Поземлен с идентификатор 16763.3.12 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Мандрището“, с площ за имота 

3090 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 003012) с АЧОС № 2124 от 

29.03.2017 г., попадащ в подотдел 173-л; 

19. Поземлен с идентификатор 16763.4.186 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Гроздовица“, с площ за имота 

13513 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 

004186) с АЧОС № 788/19.11.2013 г., попадащ в подотдел 196-н; 

20. Поземлен с идентификатор 16763.4.196 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Черешовица“, с площ за имота 

4037 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

гори и храсти в земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004196) с 

АЧОС № 576/16.10.2012 г., попадащ в подотдел 196-у; 

21. Поземлен с идентификатор 16763.4.203 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Черешовица“, с площ за имота 

1170 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 004203) с АЧОС № 574 от 

16.10.2012 г., попадащ в подотдел 196-ц; 



22. Поземлен с идентификатор 16763.4.204 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Черешовица“, с площ за имота 943 

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

ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 004204) с АЧОС № 575 от 

16.10.2012 г., попадащ в подотдел 196-ц; 

23. Поземлен с идентификатор 16763.4.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Студенец“, с площ за имота 3021 

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

и храсти в земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004003) с 

АЧОС № 2133/29.03.2017 г., попадащ в подотдел 171-щ2; 

24. Поземлен с идентификатор 16763.4.30 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Студенец“, с площ за имота 2760 

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

и храсти в земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004030) с 

АЧОС № 2147/29.03.2017 г., попадащ в подотдел 171-р2; 

25. Поземлен с идентификатор 16763.4.78 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Гроздовица“, с площ за имота 

2441 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 004078) с АЧОС № 583 от 

03.04.2017 г., попадащ в подотдел 171-ч; 

26. Поземлен с идентификатор 16763.4.79 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Гроздовица“, с площ за имота 636 

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

ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 004079) с АЧОС № 2134 от 

29.03.2017 г., попадащ в подотдел 171-ч; 

27. Поземлен с идентификатор 16763.4.90 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Студенец“, с площ за имота 2838 

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

гори и храсти в земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004090) с 

АЧОС № 2176/31.03.2017 г., попадащ в подотдел 171-д1; 

28. Поземлен с идентификатор 16763.6.14 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Черешовица“, с площ за имота 

4263 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 006014) с АЧОС № 579 от 

16.10.2012 г., попадащ в подотдел 196-щ; 

29. Поземлен с идентификатор 16763.6.16 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Черешовица“, с площ за имота 

2905 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 006016) с АЧОС № 580 от 

16.10.2012 г., попадащ в подотдел 196-щ; 

30. Поземлен с идентификатор 16763.6.17 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Черешовица“, с площ за имота 

3431 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 



ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 006017) с АЧОС № 581 от 

16.10.2012 г., попадащ в подотдел 196-щ; 

31. Поземлен с идентификатор 16763.6.25 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Черешовица“, с площ за имота 

1880 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 006025) с АЧОС № 582 от 

16.10.2012 г., попадащ в подотдел 196-щ; 

32. Поземлен с идентификатор 16763.6.39 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Долна Черешовица“, с площ за 

имота 19470 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 006039) с АЧОС № 585 от 

16.10.2012 г., попадащ в подотдели 196-б1, 196-я1; 

33. Поземлен с идентификатор 16763.6.6 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Черешовица“, с площ за имота 656 

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

ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 006006) с АЧОС № 2222 от 

04.04.2017 г., попадащ в подотдел 196-у1; 

34. Поземлен с идентификатор 16763.7.37 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Рида“, с площ за имота 631 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 007037) с АЧОС № 2261/06.04.2017 г., 

попадащ в подотдел 197-с1; 

35. Поземлен с идентификатор 16763.7.38 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Рида“, с площ за имота 725 кв. м, с 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 007038) с АЧОС № 2262/06.04.2017 г., 

попадащ в подотдел 197-с1; 

36. Поземлен с идентификатор 16763.7.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Рида“, с площ за имота 1155 кв. м, 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 007005) с АЧОС № 2245/05.04.2017 г., 

попадащ в подотдел 197-и1; 

37. Поземлен с идентификатор 16763.7.6 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Рида“, с площ за имота 1370 кв. м, 

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

категория на земята 10, (номер на преходен план 007006) с АЧОС № 2246/05.04.2017 г., 

попадащ в подотдел 197-и1; 

38. Поземлен с идентификатор 16763.8.23 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Барата“, с площ за имота 4242 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и 

храсти в земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 008023) с АЧОС 

№ 2292/11.04.2017 г., попадащ в подотдел 197-ч1; 

39. Поземлен с идентификатор 16763.8.34 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 



на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Барата“, с площ за имота 4219 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 008034) с АЧОС № 598 от 10.04.2017 г., 

попадащ в подотдел 197-б1; 

40. Поземлен с идентификатор 16763.8.48 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Горно Дряново, местност „Благи чучур“, с площ за имота 

1462 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 008048) с АЧОС № 1167 от 

15.02.2021 г., попадащ в подотдел 197-л1. 

Обща площ на имотите   360 384 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 774 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 20. Разрешение за промяна предназначението на земята на част от 

поземлен имот с идентификатор 62640.39.50, местност „Бунаря“, по КККР на землище село 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 700 кв.м. и площ за целия имот 22 

172 кв.м. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация.  

С 14 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 774 

 

Възлага се на кмета на община Гърмен да проведе процедура по промяна 

предназначението на земята на част от поземлен имот с идентификатор 62640.39.50, 

местност „Бунаря“, по одобрената със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Рибново  с 

площ 700 кв.м. и площ за целия имот 22172 кв.м. от нива  за жилищно строителство. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 775 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

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

устройствен план- план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.21.7, 

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

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

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

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

 

С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 775 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Айше Исмаилова Соленкова, жител на  село 

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

предназначението на на поземлен имот с идентификатор 18366.21.7, местност „Решманица“, 

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

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

Благоевград за жилищна сграда с търговски 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 /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 776 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

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

устройствен план- план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.20.14, 

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

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

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

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

 

С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 776 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Ферад Талипов Иброшев, жител на  село 

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

предназначението на поземлен имот с идентификатор 18366.20.14, местност „Решманица“, 

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

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

Благоевград за изграждане на обект:„Жилищна сграда“. 

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 № 777 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

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

устройствен план- план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 43606.7.60, 

местност „Св. Илия“, по одобрената кадастрална карта на землище село Лещен, община 

Гърмен, област Благоевград.  

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

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

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

 

С 15 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 777 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на „Стефан Добрев-архитектура и дизайн“ 

ЕООД, да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен 

имот с идентификатор с идентификатор 43606.7.60, местност „Св. Илия“, 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 

къщи за гости, търговски обект и офиси. 

 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 № 778 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 24. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  - 

Дере с индетификатор 43606.6.3 по КККР на землище село Лещен, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 12 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 778 

 

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

повърхностен воден обект – дере с идентификатор 43606.6.3 по КККР на землище село 

Лещен, одобрени със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на 

АГКК за право на преминаване с цел право на преминаване. 

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

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 779 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 25. Искане № 262 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 7 гласа ЗА, 3 гласа – ПРОТИВ, 5 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 779 

 

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

43606.8.91, с площ от 2998 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива в местността „Кутела“ 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 № 6781 от 22.03.2022 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 Данаил Димитров Гамишев, бивш жител на село Лещен, община Гърмен, 

област Благоевград. 

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

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

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

служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 780 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 26. Искане № 270 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 7 гласа ЗА, 3 гласа – ПРОТИВ, 5 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 780 

 

Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

24267.111.1 с площ от 4 389 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

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

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.06.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дъбница, с АЧОС № 4310 от 09.11.2017 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 Кязим Мурадов Мемишев, 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 № 781 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 27. Искане № 272 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 7 гласа ЗА, 3 гласа – ПРОТИВ, 5 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 781 

 

Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

24267.115.3 с площ от 3817 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

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

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.06.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дъбница, с АЧОС № 6076 от 11.01.2021 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 Ехат Бекиров Юсеинов, 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 № 782 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 31/22.07.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 28. Искане № 274 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ 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 7 гласа ЗА, 3 гласа – ПРОТИВ, 5 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет НЕ 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 782 

 

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

22616.1.178, с площ от 1001 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива в местността „Лозята“ 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, с АЧОС № 6829/01.07.2022 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 Алил Асанов Хаджийски, бивш жител на село Долно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград. 

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

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

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

служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 


