
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 900 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 1. Приемане нова Наредба за издаване на карти за паркиране на 

превозни средства, управляващи от или превозващи лица с трайни увреждания на 

община Гърмен. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация и във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата.  

 

Със 17 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 900 

 

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

администрация и във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата: 

1. Отменя Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, 

управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на община Гърмен , приета 

с Решение № 301 от Протокол №25/06.06.2017 г. 

2. Приема Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, 

управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на община Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 901 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 2. Избор на Председател на постоянната комисия по устройство на 

територията, земеделие и гори, околна среда, транспорт и туризъм. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 42 от Правилника за организация и дейността на общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 

2019-2023 г.  

 

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 901 

 

 Избира г-н Владислав Качериев за Председател на постоянната комисия по 

устройство на територията, земеделие и гори, околна среда, транспорт и туризъм. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 902 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 3. Издаване на Разрешително за ползване на повърхностни водни 

обекти – публична общинска собственост.  

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 52, ал.1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите. Поименно гласуване. 

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

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 902 

 

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

повърхностни водни обекти – публична общинска собственост, както следва: 

- дере в село Гърмен – участък от дере между кв. 63 и кв. 65 с дължина 100 м по 

плана на село Гърмен, одобрен със Заповед № 2/1993 г. на Кмета на община Гърмен, 

област Благоевград; 

- дере в село Огняново – участък между кв. 48 и кв. 50 с дължина 25 м, по плана 

на село Огняново, одобрен със Заповед № № 9/1999 г. на Кмета на община Гърмен, 

област Благоевград. 

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 № 903 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 4. Отмяна на Решение № 294 от Протокол № 14 от 11.02.2021 г. на 

Общински съвет – Гърмен. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация.  

С 16 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 903 

 

         На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА,  Общински съвет Гърмен  отменя Решение 

№ 294, Протокол № 14 от 11.02.2021 г.  

Препис от решението да се изпрати за сведение на Областно пътно управление 

Благоевград. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 904 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

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.  Поименно гласуване. 

С 14 гласа ЗА, 3 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 904 

 

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 

111 се допълва: 

112. Поземлен имот с идентификатор 62640.31.127 /шестдесет и две хиляди 

шестстотин и четиридесет точка тридесет и едно точка сто двадесет и седем/   по 

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

408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград, местност "Барата", с площ на имота 3000 /три 

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

ползване - нива, категория на земята: десета, предишен идентификатор 62640.31.122, 

номер по предходен план 031122.  

 113. Поземлен имот с идентификатор 53326.21.89 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка двадесет и едно точка осемдесет и шест/   по кадастралната карта 

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

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност "Гробето", с площ на имота 241 /двеста четирдесет и 

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

ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение: нула, 

номер по предходен план 021075. 

 114. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.27 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка двадесет и седем/   по кадастралната 

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

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност "Градец", с площ на имота 288 /двеста осемдесет и осем/ 



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

- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение: нула, номер по 

предходен план 034027. 

 115. Поземлен имот с идентификатор 53326.35.15 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и пет точка петнадесет/   по кадастралната карта и 

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

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност "Горно ливаде", с площ на имота 205 /двеста и пет/ кв.м,  

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

вид поземлен имот без определено стопанско предназначение: нула, номер по 

предходен план 035015. 

 116. Поземлен имот с идентификатор 47408.47.71 /четиридесет и седем хиляди 

четиристотин и осем точка четиридесет и седем точка седемдесет и едно/ 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 143 /сто 

четиридесет 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: 047071. 

117. Поземлен имот с идентификатор 47408.47.54 /четиридесет и седем хиляди 

четиристотин и осем точка четиридесет и седем 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 530 

/петстотин и тридесет/ 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: 047054. 

118. Поземлен имот с идентификатор 47408.47.82 /четиридесет и седем хиляди 

четиристотин и осем точка четиридесет и седем точка осемдесет и две/ 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 209 

/двеста и девет/ 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: 047082. 

119. Поземлен имот с идентификатор 20331.39.25 /двадесет хиляди триста 

тридесет и едно точка тридесет и девет точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и 

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

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, община Гърмен, 

област Благоевград, местност "Рудене",  с площ на имота 2500 /две хиляди и петстотин/ 

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

- ливада, категория на земята: шеста, номер по предходен план 039021 

120. Имот планоснимачен №591 /петстотин деветдесет и едно/, кв. 12 

/дванадесет/, по плана на с. Дъбница,  община Гърмен, област Благоевград, одобрен със 

Заповед №575 от 1973 г, и Заповед №455 от 2022 г. на кмета на Общината с площ за 

имота от 320 /триста и двадесет/ кв.м. 

121. Имот планоснимачен №592 /петстотин деветдесет и две/, кв. 12 

/дванадесет/, по плана на с. Дъбница,  община Гърмен, област Благоевград, одобрен със 

Заповед №575 от 1973 г, и Заповед №288 от 2022 г. на кмета на Общината с площ за 

имота от 216 /двеста и шестнадесет/ кв.м. 



122. Урегулиран поземлен имот Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІ 

/дванадесет/, кв. 12 /дванадесет/, по плана на с. Дъбница,  община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №575 от 1973 г, на кмета на Общината с площ за 

имота от 800 /осемстотин/ кв.м. 

123. Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІІ /тринадесет/, планоснимачен №517 

/петстотин и седемнадесет/, кв. 17 /седемнадесет/, по плана на с. Долно Дряново,  

община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509 от 1968 г. и Заповед 

№585 от 2022 г. на кмета на Общината с площ за имота от519 /петстотин и 

деветнадесет/ кв.м. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 905 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 6. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ XIII /тринадесет/ планоснимачен  № 517 /петстотин 

и седемнадесет/ кв. 17 /седемнадесет/ 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, 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, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 905 

 

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

собственост, както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІІ /тринадесет/, 

планоснимачен №517 /петстотин и седемнадесет/, кв. 17 /седемнадесет/, по плана на с. 

Долно Дряново,  община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509 от 

1968 г. и Заповед №585 от 2022 г. на кмета на Общината с площ за имота от519 

/петстотин и деветнадесет/ кв.м. при граници и съседи: Север - улица, изток - УПИ І - 

Тугай Близнак, юг - УПИ ХІ - Халил Петрелик. 

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

190.00 /пет хиляди сто и деветдесет 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 № 906 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 7.  Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

урегулиран поземлен имот /парцел/ XII /дванадесет/, кв. 12 /дванадесет/ по плана на с. 

Дъбница. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

разпореждане с общинско имущество.   

С 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 906 

 

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

собственост, както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІ /дванадесет/, кв. 12 

/дванадесет/, по плана на с. Дъбница,  община Гърмен, област Благоевград, одобрен със 

Заповед №575 от 1973 г, на кмета на Общината с площ за имота от 800 /осемстотин/ 

кв.м. при граници и съседи: улица, УПИ ХІІІ - общински,  УПИ ХІ - общински, УПИ ІІІ 

- общински. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 8 

000.00 /осем хиляди 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 № 907 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 8. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, имот 

планоснимачен № 591 /петстотин деветдесет и едно/, кв. 12 /дванадесет/, по плана на с. 

Дъбница. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

разпореждане с общинско имущество.   

 

С 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 907 

 

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

собственост, както следва:  имот планоснимачен №591 /петстотин деветдесет и едно/, 

кв. 12 /дванадесет/, по плана на с. Дъбница,  община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №575 от 1973 г, и Заповед №455 от 2022 г. на кмета на Общината 

с площ за имота от 320 /триста и двадесет/ кв.м. при граници и съседи: от две страни 

улица, общински имоти. 

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

200.00 /три хиляди и двеста 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 № 908 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 9. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, имот 

планоснимачен № 592 /петстотин деветдесет и две/, кв. 12 /дванадесет/, по плана на с. 

Дъбница. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

разпореждане с общинско имущество.   

С 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 908 

 

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

собственост, както следва:  имот планоснимачен №592 /петстотин деветдесет и две/, кв. 

12 /дванадесет/, по плана на с. Дъбница,  община Гърмен, област Благоевград, одобрен 

със Заповед №575 от 1973 г, и Заповед №288 от 2022 г. на кмета на Общината с площ за 

имота от 216 /двеста и шестнадесет/ кв.м. при граници и съседи: от две страни улица, 

общински имоти. 

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

160.00 /две хиляди сто 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 № 909 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 10. Продажба на имот с идентификатор 53326.21.89, местност 

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

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

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

разпореждане с общинско имущество.   

С 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 909 

 

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

представляващ имот с идентификатор 53326.21.89, с трайно предназначение на 

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

определено стопанско предназначение с площ от 241 кв. м, категория на земята: 0 в 

местността „Гробето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище 

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

АГКК, съгласно АЧОС № 6930/26.10.2022 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 2422 (две хиляди 

четиристотин двадесет и два) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 910 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 11. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.27, местност 

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

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

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

разпореждане с общинско имущество.   

 

С 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 910 

 

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

представляващ имот с идентификатор 53326.34.27, с трайно предназначение на 

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

определено стопанско предназначение с площ от 288 кв. м, категория на земята: 0 в 

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

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

съгласно АЧОС № 6931/26.10.2022 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 2894 (две хиляди осемстотин 

деветдесет 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 № 911 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 12. Продажба на имот с идентификатор 53326.35.15, местност „Горно 

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

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

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

разпореждане с общинско имущество.   

 

С 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 911 

 

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

представляващ имот с идентификатор 53326.35.15, с трайно предназначение на 

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

определено стопанско предназначение с площ от 205 кв. м, категория на земята: 0 в 

местността „Горно ливаде“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

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

на АГКК, съгласно АЧОС № 6932/26.10.2022 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 2060 (две хиляди шестдесет) 

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 № 912 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 13. Продажба на имот с идентификатор 47408.47.82, 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 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 912 

 

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

представляващ имот с идентификатор 47408.47.82, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с площ 

от 209 кв. м, категория на земята: 9 в местността „Падарката“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на землище село Марчево, одобрени със Заповед № РД-18-304 

от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 432/11.05.2011 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 420 (четиристотин и двадесет) 

лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 913 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 14. Продажба на имот с идентификатор 47408.47.54, 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 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 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 913 

 

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

представляващ имот с идентификатор 47408.47.54, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с площ 

от 530 кв. м, категория на земята: 9 в местността „Падарката“ по кадастралната карта и 

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

304/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 404/11.05.2011 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 1065 (хиляда и шестдесет и 

пет) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 914 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 15. Продажба на имот с идентификатор 47408.47.71, 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 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 914 

 

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

представляващ имот с идентификатор 47408.47.71, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с площ 

от 143 кв. м, категория на земята: 9 в местността „Падарката“ по кадастралната карта и 

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

304/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 521/11.05.2011 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 287 (двеста осемдесет 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 № 915 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 16. Промяна характера на собствеността от публична в частна на 

имот с идентификатор 22616.2.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК 

за землище село Долно Дряново. 

 

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 във връзка с чл. 78а от 

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

чл. 6, ал. 1, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 2, 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, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 915 

 

1. Приема променения начин на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор 22616.2.114 с площ от 22767 кв. м в местността „Алямски рид“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-301 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Долно Дряново от 

„пасище“ в „друг вид земеделска земя“. 

2. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот идентификатор 

22616.2.14 с площ от 22767 кв. м в местността „Алямски рид“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-301 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния директор на АГКК за землище село Долно Дряново, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята: осма, номер по предходен план: 000014, при 

граници и съседи: 22616.2.55, 22616.2.57, 22616.2.56, 22616.2.189, 22616.2.216, 

22616.14.510, 22616.2.190, 22616.2.191, 22616.2.192, 22616.2.41, 22616.2.195, 22616.2.42, 

22616.2.196, 22616.2.200, 22616.2.202, 22616.2.203, 22616.2.204, 22616.2.205, 

22616.2.206, 22616.2.43, 22616.2.50, 22616.2.49, 22616.2.48, 22616.2.44, 22616.2.47, 

22616.2.46, 22616.2.45, 22616.2.15, 22616.2.51, 22616.888.9901, 22616.1.515, 22616.2.3, 

22616.2.53, 22616.2.7, 22616.2.60, 22616.2.59, 22616.2.58. 

3. Упълномощава Кмета на община Гърмен да извърши последващите действия, 

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 № 916 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 17. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подобрен 

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

62640.37.41, местност „Скока“, по одобрената кадастрална карта на землище село 

Рибново, 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, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 916 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Джемал Джемал Улан  да изработи 

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

на поземлен имот с идентификатор 62640.37.41, местност „Скока“, 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, община Гърмен, област 

Благоевград за жилищно строителство 

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

съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на 

Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при 

спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните 

контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 

127, ал. 2  от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.  

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

ЗУТ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 917 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 18. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подобрен 

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

53326.500.121, местност „Падинето“, по одобрената кадастрална карта на землище село 

Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

С 16 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие:  

РЕШЕНИЕ № 917 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на „СИБИЯ“ ЕООД, село Брезница, 

община Гоце Делчев, да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за 

застрояване/ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 

53326.500.121, местност „Падинето“, по одобрената със Заповед №  РД-18-

313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и 

кадастрални регистри на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград 

за семен хотел и конна база. 

 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 № 918 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 19. Разрешение за изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план – план за улична регулация  /ПУП-ПУР/ на площадното пространство 

между квартал 38 и кв. 44 по плана на село Горно Дряново, 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, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 918 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на кмета на с. Горно Дряново, община 

Гърмен да изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

улична регулация  /ПУП-ПУР/  на  площадното пространство между квартал 38 и кв.44  

по плана на село Горно Дряново, като се обособи самостоятелен УПИ VI за 

озеленяване, а в околовръс двете улици да се свържат с алея. Премахва се улицата 

между о.т.244 и между о.т.245 и  о.т.260 и се образуват паркоместа. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПУР 

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 № 919 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 20. Разрешение за изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план – план за улична регулация  /ПУП-ПР/ на УПИ II и УПИ IV, кв. 47 по 

плана на село Горно Дряново, 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, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 919 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на кмета на община Гърмен да изработи 

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

ПР/  на  УПИ II и  УПИ IV,  квартал  47  по плана на село Горно Дряново, като част от 

УПИ IV, кв.47 премине към  УПИ II,  квартал  47  по плана на село Горно Дряново. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПУР 

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 № 920 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 21. Искане № 276 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

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

ползване на земеделските земи.   

 

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 920 
 

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

37472.37.187, с площ от 2500 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя в местността 

„Драгутското“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 

№ РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село 

Ковачевица, с АЧОС № 6922/18.10.2022 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 Стойчо 

Атанасов Сарафов, бивш жител на село Ковачевица, община Гърмен, област 

Благоевград. 

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

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

собствеността и ползване на земеделските земи по реда на Административно-

процесуалния кодекс и служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 921 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 22. Искане № 279 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

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

ползване на земеделските земи.     

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 921 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с 

идентификатори: 

- 53326.7.72, с площ от 400 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-313/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, с АЧОС № 6935 от 

01.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 53326.28.123, с площ от 800 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-313 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, с 

АЧОС № 1258 от 01.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 53326.131.25, с площ от 1500 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-313 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, с 

АЧОС № 6935 от 01.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 53326.21.76, с площ от 1000 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-313 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, с 

АЧОС № 1257 от 01.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 53326.9.40, с площ от 2000 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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



кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-313 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, с 

АЧОС № 1256 от 01.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 53326.23.9, с площ от 242 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-313 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, с 

АЧОС № 300 от 09.05.2016 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 53326.16.13, с площ от 1038 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-313 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, с 

АЧОС № 1084 от 18.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 53326.28.153, с площ от 316 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-313 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, с 

АЧОС № 6939 от 01.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се 

предоставят на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение 

за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ангел Стоев Парапанов, 

бивш жител на село Огняново, 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 № 922 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 23. Искане № 280 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

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

ползване на земеделските земи.  

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 922 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с 

идентификатори: 

- 18366.130.38, с площ от 3000 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Пъпеница“ 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 № 6940/01.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев;  

- 18366.131.125, с площ от 1500 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Вакльовица“ 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 № 6937/01.11.2022 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 Стоимен Стойков Киричев, 

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! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 923 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 24. Искане № 282 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

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

ползване на земеделските земи.  

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 923 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с 

идентификатори: 

- 47408.34.38, с площ от 1500 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Канина“ 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 с АЧОС № 6941 от 

02.11.2022 г. ; 

- 47408.34.23, с площ от 2007 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Канина“ 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 с АЧОС № 6942 от 

02.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се предоставят на 

Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за възстановяване 

правото на собственост на наследниците на Ангел Иванов Лешков, бивш жител на село 

Огняново, 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 № 924 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 25. Искане № 285 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

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

ползване на земеделските земи.  

 

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 924 

 

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

16763.26.9, с площ от 497 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

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

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Горно Дряново, с АЧОС № 

1259/01.11.2022 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 Сюлейман Ибраим 

Пехливан, бивш жител на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

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

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

собствеността и ползване на земеделските земи по реда на Административно-

процесуалния кодекс и служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 925 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 26. Искане № 286 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

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

ползване на земеделските земи.  

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 925 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с 

идентификатори: 

- 16763.19.47, с площ от 1100 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

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

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Горно Дряново с АЧОС № 

6945/09.11.2022 г. ; 

- 16763.18.66, с площ от 600 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

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

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Горно Дряново с АПОС № 

1261/09.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се 

предоставят на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение 

за възстановяване правото на собственост на наследниците на Сюлеман Ахмедов 

Джалев, бивш жител на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

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

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

собствеността и ползване на земеделските земи по реда на Административно-

процесуалния кодекс и служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 926 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 27. Искане № 287 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

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

ползване на земеделските земи.  

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 926 

 

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

47408.34.25 с площ от 3030 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: нива в местността „Канина“ 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 с АЧОС № 6944 от 

02.11.2022 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 Стоимен Иванов Лешков, бивш жител на 

село Огняново, 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 № 927 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 28. Искане № 289 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

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

ползване на земеделските земи.  

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 927 

 

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

47408.34.24 с площ от 3015 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: нива в местността „Канина“ 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 с АЧОС № 6943 от 

02.11.2022 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 Мирчо Иванов Лешков, бивш жител на 

село Огняново, 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 № 928 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 29. Искане № 290 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

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

ползване на земеделските земи.  

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 928 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с 

идентификатори: 

- 20331.7.92 с площ от 3800 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

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

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

6933/01.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 20331.7.93 с площ от 2400 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

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

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

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, с АЧОС № 6934 от 

01.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се предоставят на 

Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за възстановяване 

правото на собственост на наследниците на Кязим Ахмедов Мусов, бивш жител на село 

Дебрен, община Гърмен, област Благоевград. 

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

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

собствеността и ползване на земеделските земи по реда на Административно-

процесуалния кодекс и служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 929 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 30. Допълнение и изменение на Правилника за организация и 

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

администрация мандат 2019 – 2023 г.  

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл. 20, 

ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ общински 

съветник не гласува, Общинският съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 929 

 

Приема ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 

2019-2023г. 
 

     &.1. Чл.16, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:  

 

        „(3)  Общинския съвет определя възнаграждението на Председателя в размер на 

90%  от възнаграждението на кмета на общината“  

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 930 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 31. Продажба на имот с идентификатор 62640.31.127, местност 

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

 

В залата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници 

 

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

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

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

разпореждане с общинско имущество.  

С 15 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 930 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.31.127, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива с площ от 3000 кв. м, 

категория на земята: 10 в местността „Барата“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. 

на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6852/26.08.2022 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 3300 (три хиляди и триста) 

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 № 931 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 32. Разрешение за изработване на проект за  ПУП-ПЗ /подробен 

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

43606.9.572, местност „Камара“, по одобрената кадастрална карта на землище село 

Лещен, 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 14 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 931 

 

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 „Камара“, 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 № 932 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 33. Разрешение за изработване на проект за  ПУП /подробен 

устройствен план - парцеларен/  за трасе на път с трайна настилка за транспортен 

достъп  до  поземлен имот с идентификатор 18366.1.16, местност „Падарката“, землище 

село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във 

връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.  

С 11 гласа ЗА, 4 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 932 

 

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

местната администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с. Гърмен дава 

предварително съгласие за изработване на  за  ПУП- ПП /подробен устройствен план – 

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

имот с идентификатор 18366.1.16, местност „Падарката“, землище село Гърмен, 

община Гърмен, област Благоевград, по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. 

на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на 

землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през: 

-  поземлен имот с идентификатор 18366.1.17, местност „Падарката“, землище с. 

Гърмен – с НТП за друг вид застрояване, собственост на община Гърмен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.  

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

местната администрация и  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен 

разрешава да се изработи на  ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ 

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

идентификатор  18366.1.16, местност „Падарката“, землище село Гърмен, община 

Гърмен, област Благоевград, по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на 

землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през: 

-  поземлен имот с идентификатор 18366.1.17, местност „Падарката“, землище с. 

Гърмен – с НТП за друг вид застрояване, собственост на община Гърмен.   

             ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно 

изискванията на Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 



Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с   

посочени дължина на трасето. 

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 

чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект на  ПУП- 

ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на път с трайна настилка за 

транспортен достъп  до  поземлен имот с идентификатор 18366.1.16, местност 

„Падарката“,  землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, по 

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

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

област Благоевград, преминаващ през: 

-  поземлен имот с идентификатор 18366.1.17, местност „Падарката“, землище с. 

Гърмен с НТП за друг вид застрояване, собственост на община Гърмен. 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.      

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

ЗУТ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 933 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 35/02.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 34. Изграждане на обект „Основен ремонт на стадион в село 

Рибново“. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация.  

С 14 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува, 

Общинският съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 933 

 

1. Дава съгласие община Гърмен да кандидатства пред Министерството на 

младежта и спорта за финансиране изграждането на обект „Основен ремонт на стадион 

в село Рибново“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 62640.41.321 на 

одобрената кадастрална карта и регистри на землище село Рибново, община Гърмен, 

публична общинска собственост.  

2. Възлага на Кмета на общината да подготви и внесе в Министерството на 

младежта и спорта необходимата документация за одобрение на проектното 

предложение. 

 

  

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 
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