
 

 
 
Изх. № …………………. 
 

Дата ……………………. 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ГЪРМЕН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
ОТ ФЕИМ АХМЕД ИСА – Кмет на община Гърмен,  

област Благоевград 

 

ОТНОСНО: Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2022 година в община Гърмен 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С настоящата докладна записка общинска администрация предлага да бъде 

допълнена Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост за 2022 година, приета с Решение № 620/Протокол № 24 от 28.01.2022 

година на Общински съвет село Гърмен. 

Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, програмата може да 

бъде актуализирана през годината. 

Предвид отворения характер на Програмата, проявения инвестиционен интерес, с 

оглед осигуряване бюджета в приходната му част и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, предлагам на Общинския 

съвет да вземе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

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. 

 

 

С уважение, 

 

ФЕИМ ИСА  

Кмет на община Гърмен 

 

Съгласувал: Йорданка Донкова - Директор на дирекция ЕМП и ГРАО 

Изготвил: Адиле  Комар - мл.експерт “Общинска собственост“ 

 


