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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г. 
 

 

Приета с Решение № 415 от Протокол №32 от 

31.01.2018г. на Общински съвет с. Гърмен 

Актуализирана с: 

 Решение № 446 от Протокол № 35 / 04.04.2018г., 

Решение № 460 от Протокол № 37 / 04.06.2018г., 

Решение № 477 от Протокол № 38 / 21.06.2018г., 

Решение № 545 от Протокол № 43 /17.09.2018г., 

Решение № 561 от Протокол № 44 /16.10.2018г. 

Решение № 575 от Протокол № 45 /28.11.2018г. 

 

Гърмен,   2018 г. 

Общински съвет с. Гърмен, област Благоевград,      
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинската собственост   е 

разработена  на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 

от Закона за общинската собственост в изпълнение на 

Стратегията за управление на общинската 

собственост на Община Гърмен за периода  2015 – 

2019 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Програмата  има отворен характер в своята 

реализация, позволяващ гъвкавост при нейното 

изпълнение и може да се актуализира през годината в 

зависимост от конкретните условия и нормативната 

уредба. 

Основният принцип при управлението и 

разпореждане с имоти общинска собственост трябва 

да е съобразен с чл. 11 ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, където законово са регламентирани 

принципите за нейното управление, а именно “в 

интерес на населението в общината, съобразно 

разпоредбите на закона и с грижата на добър 

стопанин”. 

 Придобиването, управлението и 

разпореждането с недвижими и движими имоти – 

собственост на общината се извършва под контрол на 

Общинския съвет, съобразно разпоредбите на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет - Гърмен.  
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 Основният ангажимент на община Гърмен е да 

стопанисва и да се грижи за имотите публична 

общинска собственост, като добър стопанин, в 

предвид важната им функция за цялото население в 

общината. Освен от собствени средства, залегнали в 

бюджета, много е важно и усвояването на средства от 

европейските  фондове и други програми. Но за да 

може община Гърмен да участва в такъв вид 

програми, както и за изпълнение на бюджетната 

програма е важно  тя да е финансово стабилна и 

обезпечена. Тук е важната роля на доброто 

управление на  общинската собственост, което носи  

приходи в общинския бюджет чрез събиране на 

наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  

и др. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2018 

ГОДИНА 

1. Незастроен урегулиран поземлен имот 

/парцел/ ХІІ, кв. 69, пл.№859 по плана на с. Огняново, 

община Гърмен с площ за имота от  400  кв.м. /АЧОС 

№23/31.05.2007г./ 

2. Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.25, 

пл.№643 по плана на с.Ковачевица с площ от 1700 

кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна 

сграда със застроена площ 120 кв.м. /АЧОС 

№102/09.04.2002 г./  
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 3. Имот планоснимачен №1039 /хиляда 

тридесет и девет/, кв. 43 /четиридесет и три/  по плана 

на с. Рибново,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №237 от 2001 год. и Заповед 

№181 от 2015 година с площ  от 130 /сто и тридесет/ 

кв.м., който с имот пл. №1040 /хиляда и четиридесет/ 

участва в образуването на УПИ ІІІ /трети/, кв. 43 

/четиридесет и трети/ с площ за целия урегулиран 

имот 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м./АЧОС 

№1077/18.06.2015г./. 

4. Земеделски имот  с начин на трайно ползване 

ливада с площ от 4.106 дка находящ се в местността 

“Гатера”, представляващ имот №007039 по картата на 

землището на село Ковачевица. / АЧОС 

№233/13.01.2011г./ 

5. Земеделски имот с начин на трайно ползване 

храсти с площ от 0.657 дка, находящ се в м.”Алямски 

рид”, представляващ имот №000237 по картата на 

землището на с.Долно Дряново. /АЧОС 

№318/17.11.2006г./ 

 6. Земеделски имот с начин на трайно ползване 

храсти с площ от 0.811 дка, находящ се в м.”Алямски 

рид”, представляващ имот №000238 по картата на 

землището на с.Долно Дряново. /АЧОС 

№319/17.11.2006г./ 

7. Земеделски имот с начин на трайно ползване 

храсти с площ от 0.637 дка, находящ се в м.”Алямски 

рид”, представляващ имот №000247 по картата на 

землището на с.Долно Дряново. /АЧОС 

№326/17.11.2006г./ 

 8. Земеделски имот с начин на трайно ползване 

храсти с площ от 0.643 дка, находящ се в м.”Алямски 
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рид”, представляващ имот №000248 по картата на 

землището на с.Долно Дряново. /АЧОС 

№327/17.11.2006г./ 

9. Земеделски имот с начин на трайно ползване 

храсти с площ от 0.675 дка, находящ се в м.”Алямски 

рид”, представляващ имот №000251 по картата на 

землището на с.Долно Дряново. /АЧОС 

№330/17.11.2006г./ 

10. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване нива с площ от 11.987 дка, находящ се в 

местността “Кюприджик дере”,представляващ имот 

№115011 по картата на землището на с.Дъбница, 

общ.Гърмен, обл. Благоевград./АЧОС 

№273/19.03.2011г./ 

11. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване пасище с храсти с площ от 1.812 дка, 

находящ се в местността “Бодурица”, представляващ 

имот №014203,  по картата на землището на с. Долно 

Дряново, общ.Гърмен, област Благоевград./АЧОС 

№274/19.03.2011 г./ 

12. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.912 дка, находящ се в 

местността “Бодурица”, представляващ имот 

№014029,  по картата на землището на с. Долно 

Дряново, общ.Гърмен, област Благоевград./АЧОС 

№275/19.03.2011 г./. 

13. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване нива с площ от 5.000 дка /пет декара, нула 

кв.м./, осма категория, находящ се в местността 

“Лозята”, представляващ имот №073023 /нула 

седемдесет и три хиляди нула двадесет и три/,  по 

картата на землището на село Хвостяне с ЕКАТТЕ 
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77222, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

310/13.04.20011г./. 

14. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване нива с площ от 5.000 дка /пет декара, нула 

кв.м./, осма категория, находящ се в местността 

“Лозята”, представляващ имот №073024 /нула 

седемдесет и три хиляди нула двадесет и четири/,  по 

картата на землището на село Хвостяне с ЕКАТТЕ 

77222, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

311/13.04.20011г./. 

15. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване нива с площ от 5.000 дка /пет декара, нула 

кв.м./, осма категория, находящ се в местността 

“Лозята”, представляващ имот №073025 /нула 

седемдесет и три хиляди нула двадесет и пет/,  по 

картата на землището на село Хвостяне с ЕКАТТЕ 

77222, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

312/13.04.20011г./. 

16. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване друг селскостопански терен с площ от 0.996 

дка /нула декара, деветстотин деветдесет и шест 

кв.м./, осма категория, находящ се в местността 

„Просорника”, представляващ имот №000311 /триста 

и единадесет/,  по картата на землището на село 

Долно Дряново с ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област 

Благоевград. /АЧОС 480/30.06.20011г./. 

17. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.294 дка /нула декара, двеста деветдесет и четири 
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кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарка”, представляващ имот №046025 /нула 

четиридесет и шест хиляди нула двадесет и пет/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№332/29.04.2011г./ 

18. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.277 дка /нула декара, двеста седемдесет и седем 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарка”, представляващ имот №046027 /нула 

четиридесет и шест хиляди нула двадесет и седем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№334/29.04.2011г./ 

19. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.158 дка /нула декара, сто петдесет и осем кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046029 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула двадесет и девет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№336/29.04.2011г./ 

20. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.252 дка /нула декара, двеста петдесет и два кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046030 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула тридесет/,  по картата на землището 

на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, 

област Благоевград. /АЧОС №337/29.04.2011г./ 
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21. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.265 дка /нула декара, двеста шестдесет и пет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046031 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула тридесет и едно/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№338/29.04.2011г./ 

22. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.285 дка /нула декара, двеста осемдесет и пет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046032 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула тридесет и две/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№339/29.04.2011г./ 

23. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.336 дка /нула декара, триста тридесет и шест кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046033 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула тридесет и три/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№340/29.04.2011г./ 

24. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.196 дка /нула декара, сто деветдесет и шест кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046034 /нула четиридесет и 
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шест хиляди нула тридесет и четири/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№341/29.04.2011г./ 

25. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.475 дка /нула декара, четиристотин седемдесет и 

пет кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарка”, представляващ имот №046035 /нула 

четиридесет и шест хиляди нула тридесет и пет/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№342/29.04.2011г./ 

26.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.138 дка /нула декара, сто тридесет и осем кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046037 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула тридесет и седем/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№344/29.04.2011г./ 

27. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.194 дка /нула декара, сто деветдесет и четири кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046038 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула тридесет и осем/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№345/29.04.2011г./ 
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28. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.121 дка /нула декара, сто двадесет и един кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046039 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула тридесет и девет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№346/29.04.2011г./ 

29. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.167 дка /нула декара, сто шестдесет и седем кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046041 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула четиридесет и едно/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№348/29.04.2011г./ 

30. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.125 дка /нула декара, сто двадесет и пет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046042 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула четиридесет и две/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№349/29.04.2011г./ 

31. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.071 дка /нула декара, нула седемдесет и един кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046043 /нула четиридесет и 
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шест хиляди нула четиридесет и три/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№350/29.04.2011г./ 

32. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.228 дка /нула декара, двеста двадесет и осем кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046046 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула четиридесет и шест/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№353/02.05.2011г./ 

33. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.151 дка /нула декара, сто петдесет и един кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046047 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула четиридесет и седем/,  по картата 

на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№354/02.05.2011г./ 

34. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.225 дка /нула декара, двеста двадесет и пет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046050 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула петдесет/,  по картата на землището 

на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, 

област Благоевград. /АЧОС №357/02.05.2011г./ 

35. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 
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0.428 дка /нула декара, четиристотин двадесет и осем 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарка”, представляващ имот №046052 /нула 

четиридесет и шест хиляди нула петдесет и две/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№359/02.05.2011г./ 

36. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.403 дка /нула декара, четиристотин и три кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046053 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула петдесет и три/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№360/02.05.2011г./ 

37. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.720 дка /нула декара, седемстотин и двадесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046054 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула петдесет и четири/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№361/02.05.2011г./ 

38. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.420 дка /нула декара, четиристотин и двадесет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарка”, представляващ имот №046055 /нула 

четиридесет и шест хиляди нула петдесет и пет/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 
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47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№362/02.05.2011г./ 

39. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.230 дка /нула декара, двеста и тридесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046056 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула петдесет и шест/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№363/02.05.2011г./ 

40.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.265 дка /нула декара, двеста шестдесет и пет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046057 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула петдесет и седем/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№364/02.05.2011г./ 

41. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.563 дка /нула декара, петстотин шестдесет и три 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарка”, представляващ имот №046058 /нула 

четиридесет и шест хиляди нула петдесет и осем/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№365/02.05.2011г./ 

42. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.292 дка /нула декара, двеста деветдесет и два кв.м./, 
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девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046059 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула петдесет и девет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№366/02.05.2011г./ 

43.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.253 дка /нула декара, двеста петдесет и три кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046060 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула шестдесет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№367/02.05.2011г./ 

44. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

1.392 дка /един декар, триста деветдесет и два кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046061 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула шестдесет и един/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№368/02.05.2011г./ 

45. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.343 дка /нула декара, триста четиридесет и три 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарка”, представляващ имот №046064 /нула 

четиридесет и шест хиляди нула шестдесет и четири/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 
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47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№371/02.05.2011г./ 

46. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.471 дка /нула декар, четиристотин седемдесет и 

един кв.м./, девета категория, находящ се в 

местността „Падарка”, представляващ имот №046062 

/нула четиридесет и шест хиляди нула шестдесет и 

две/,  по картата на землището на село Марчево с 

ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област Благоевград. 

/АЧОС №369/02.05.2011г./ 

47. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.316 дка /нула декара, триста и шестнадесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046063 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула шестдесет и три/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№370/02.05.2011г./ 

48. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.545 дка /нула декара, петстотин четиридесет и пет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарка”, представляващ имот №046066 /нула 

четиридесет и шест хиляди нула шестдесет и шест/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№373/05.05.2011г./ 

49. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.446 дка /нула декара, четиристотин четиридесет и 
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шест кв.м./, девета категория, находящ се в 

местността „Падарка”, представляващ имот №046067 

/нула четиридесет и шест хиляди нула шестдесет и 

седем/,  по картата на землището на село Марчево с 

ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област Благоевград. 

/АЧОС №374/05.05.2011г./ 

50. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.432 дка /нула декара, четиристотин тридесет и два 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарка”, представляващ имот №046068 /нула 

четиридесет и шест хиляди нула шестдесет и осем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№375/05.05.2011г./ 

51. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.484 дка /нула декара, четиристотин осемдесет и 

четири кв.м./, девета категория, находящ се в 

местността „Падарка”, представляващ имот №046069 

/нула четиридесет и шест хиляди нула шестдесет и 

девет/,  по картата на землището на село Марчево с 

ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област Благоевград. 

/АЧОС №376/05.05.2011г./ 

52. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.108 дка /нула декара, сто и осем кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046070 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула седемдесет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 
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общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№377/05.05.2011г./ 

53.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.163 дка /нула декара, сто шестдесет и три кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046071 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула седемдесет и едно/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№378/05.05.2011г./ 

54. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.259 дка /нула декара, двеста петдесет и девет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046072 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула седемдесет и две/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№379/05.05.2011г./ 

55. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.237 дка /нула декара, двеста тридесет и седем кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046073 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула седемдесет и три/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№380/05.05.2011г./ 

56. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.129 дка /нула декара, сто двадесет и девет кв.м./, 
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девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046074 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула седемдесет и четири/,  по картата 

на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№381/05.05.2011г./ 

57. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.567 дка /нула декара, петстотин шестдесет и седем 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047029 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула двадесет и девет/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№382/05.05.2011г./ 

58. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.334 дка /нула декара, триста тридесет и четири 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047030 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула тридесет/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№383/05.05.2011г./ 

59. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.412 дка /нула декара, четиристотин и дванадесет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047031 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула тридесет и едно/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 
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47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№384/05.05.2011г./ 

60. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.414 дка /нула декара, четиристотин и четиринадесет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047032 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула тридесет и две/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№385/05.05.2011г./ 

61.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.302 дка /нула декара, триста и два кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047033 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула тридесет и три/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№386/05.05.2011г./ 

62.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.411 дка /нула декара, четиристотин и единадесет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047034 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула тридесет и четири/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№387/05.05.2011г./ 

63.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.136 дка /нула декара, сто тридесет и шест кв.м./, 
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девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047038 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула тридесет и осем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№388/05.05.2011г./ 

64. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.308 дка /нула декара, триста и осем кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047039 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула тридесет и девет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№389/05.05.2011г./ 

65. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.206 дка /нула декара, двеста и шест кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047040 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула четиридесет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№390/05.05.2011г./ 

66. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.205 дка /нула декара, двеста и пет кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047041 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула четиридесет и едно/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 
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общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№391/05.05.2011г./ 

67.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулаци1я с площ от 

0.439 дка /нула декара, четиристотин тридесет и девет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047042 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула четиридесет и две/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№392/11.05.2011г./ 

68. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.380 дка /нула декара, триста и осемдесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047043 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула четиридесет и три/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№393/11.05.2011г./ 

69. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.293 дка /нула декара, двеста деветдесет и три кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047044 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула четиридесет и 

четири/,  по картата на землището на село Марчево с 

ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област Благоевград. 

/АЧОС №394/11.05.2011г./ 

70. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.285 дка /нула декара, двеста осемдесет и пет кв.м./, 
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девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047045 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула четиридесет и пет/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№395/11.05.2011г./ 

71. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.501 дка /нула декара, петстотин и един кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047046 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула четиридесет и шест/,  по картата 

на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№396/11.05.2011г./ 

72. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.419 дка /нула декара, четиристотин и деветнадесет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047047 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула четиридесет и 

седем/,  по картата на землището на село Марчево с 

ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област Благоевград. 

/АЧОС №397/11.05.2011г./ 

73. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.363 дка /нула декара, триста шестдесет и три кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047048 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула четиридесет и 

осем/,  по картата на землището на село Марчево с 
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ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област Благоевград. 

/АЧОС №398/11.05.2011г./ 

74. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.325 дка /нула декара, триста двадесет и пет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047049 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула четиридесет и 

девет/,  по картата на землището на село Марчево с 

ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област Благоевград. 

/АЧОС №399/11.05.2011г./ 

75. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.297 дка /нула декара, двеста деветдесет и седем 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047050 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула петдесет/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№400/11.05.2011г./ 

76.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.283 дка /нула декара, двеста осемдесет и три кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047051 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула петдесет и едно/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№401/11.05.2011г./ 

77. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.277 дка /нула декара, двеста седемдесет и седем 
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кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047052 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула петдесет и две/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№402/11.05.2011г./ 

78. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.275 дка /нула декара, двеста седемдесет и пет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047053 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула петдесет и три/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№403/11.05.2011г./ 

79. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.530 дка /нула декара, петстотин и тридесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047054 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула петдесет и четири/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№404/11.05.2011г./ 

80. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.521 дка /нула декара, петстотин двадесет и един 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047055 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула петдесет и пет/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 
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47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№405/11.05.2011г./ 

81. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.308 дка /нула декара, триста и осем кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047056 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула петдесет и шест/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№406/11.05.2011г./ 

82. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.286 дка /нула декара, двеста осемдесет и шест 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047057 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула петдесет и седем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№407/11.05.2011г./ 

83. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.213 дка /нула декара, двеста и тринадесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047058 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула петдесет и осем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№408/11.05.2011г./ 

84. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.506 дка /нула декара, петсдтотин и шест кв.м./, 
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девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047059 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула петдесет и девет/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№409/11.05.2011г./ 

85. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.257 дка /нула декара, двеста петдесет и седем кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047062 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула шестдесет и две/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№412/11.05.2011г./ 

86. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.299 дка /нула декара, двеста деветдесет и девет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047063 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула шестдесет и три/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№413/11.05.2011г./ 

87. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.461 дка /нула декара, четиристотин шестдесет и 

едно кв.м./, девета категория, находящ се в 

местността „Падарката”, представляващ имот 

№047066 /нула четиридесет и седем хиляди нула 

шестдесет и шест/,  по картата на землището на село 
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Марчево с ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област 

Благоевград. /АЧОС №416/11.05.2011г./ 

88. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.357 дка /нула декара, триста петдесет и седем кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047067 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула шестдесет и седем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№417/11.05.2011г./ 

89. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.310 дка /нула декара, триста и десет кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047068 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула шестдесет и осем/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№418/11.05.2011г./ 

90. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.106 дка /нула декара, сто и шест кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047070 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула седемдесет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№420/11.05.2011г./ 

91. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.143 дка /нула декара, сто четиридесет и три кв.м./, 
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девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047071 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула седемдесет и едно/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№421/11.05.2011г./ 

92. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.206 дка /нула декара, двеста и шест кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047075 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула седемдесет и пет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№425/11.05.2011г./ 

93. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.183 дка /нула декара, сто осемдесет и три кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047076 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула седемдесет и шест/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№426/11.05.2011г./ 

94. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.140 дка /нула декара, сто и четиридесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047077 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула седемдесет и 

седем/,  по картата на землището на село Марчево с 
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ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област Благоевград. 

/АЧОС №427/11.05.2011г./ 

95. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.213 дка /нула декара, двеста и тринадесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047079 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула седемдесет и девет/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№429/11.05.2011г./ 

96. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.595 дка /нула декара, петстотин деветдесет и пет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047078 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула седемдесет и осем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№428/02.05.2011г./ 

97. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.267 дка /нула декара, двеста шестдесет и седем 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047080 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула осемдесет/,  по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№430/11.05.2011г./ 

98. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.288 дка /нула декара, двеста осемдесет и осем кв.м./, 
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девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047081 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула осемдесет и едно/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№431/11.05.2011г./ 

99. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.209 дка /нула декара, двеста и девет кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047082 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула осемдесет и две/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№432/11.05.2011г./ 

100. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.184 дка /нула декара, сто осемдест и четири кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047083 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула осемдесет и три/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№433/11.05.2011г./ 

101. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.231 дка /нула декара, двеста тридесет и едно кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047084 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула осемдесет и 

четири/,  по картата на землището на село Марчево с 
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ЕКАТТЕ 47408, общ.Гърмен, област Благоевград. 

/АЧОС №434/11.05.2011г./ 

102. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.431 дка /нула декара, четиристотин тридесет и един 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047085 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула осемдесет и пет/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№435/11.05.2011г./ 

103. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.182 дка /нула декара, сто осемдесет и две кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047087 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула осемдесет и седем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№437/11.05.2011г./ 

104. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.164 дка /нула декара, сто шестдесет и четири кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047088 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула осемдесет и осем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№438/11.05.2011г./ 

105. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.347 дка /нула декара, триста четиридесет и седем 
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кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047089 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула осемдесет и девет/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№439/11.05.2011г./ 

106. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.245 дка /нула декара, двеста четиридесет и пет 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047093 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула деветдесет и три/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№443/11.05.2011г./ 

107. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.305 дка /нула декара, триста и пет кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Падарката”, 

представляващ имот №047096 /нула четиридесет и 

седем хиляди нула деветдесет и шест/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№446/11.05.2011г./ 

108. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.554 дка /нула декара, петстотин петдесет и четири 

кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047098 /нула 

четиридесет и седем хиляди нула деветдесет и осем/,  

по картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 
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47408, общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№448/11.05.2011г./ 

109. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.290 дка /нула декара, двеста и деветдесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността 

„Падарката”, представляващ имот №047103 /нула 

четиридесет и седем хиляди сто и три/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№453/11.05.2011г./ 

110. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване населено място извън регулация с площ от 

0.317 дка /нула декара, триста и седемнадесет кв.м./, 

девета категория, находящ се в местността „Падарка”, 

представляващ имот №046048 /нула четиридесет и 

шест хиляди нула четиридесет и осем/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№355/02.05.2011г./. 

111. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 5.966 дка /пет декара, 

деветстотин шестдесет и шест кв.м./, десета 

категория, находящ се в местността „Реката”, 

представляващ имот №022012 /двадесет и две хиляди 

и дванадесет/,  по картата на землището на село 

Рибново. /АЧОС №502/08.12.2011 г./ 

 112. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 5.575 дка /пет декара, 

петстотин седемдесет и пет кв.м./, осма категория, 

находящ се в местността „Рудене”, представляващ 

имот №039008 /тридесет и девет хиляди и осем/,  по 
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картата на землището на село Дебрен. /АЧОС 

№505/08.12.2011 г./ 

 113. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 0.278 дка /нула декара, 

двеста седемдесет и осем кв.м./, седма категория, 

находящ се в местността „Гробето”, представляващ 

имот №022042 /двадесет и две хиляди четиридесет и 

две/,  по картата на землището на село Дебрен. 

/АЧОС №527/20.02.2012 г./. 

114.Земеделски имот с начин на трайно 

ползване иива с площ от 1.209 дка /един декар, двеста 

и девет кв.м./, осма категория, находящ се в 

местността „Леваково”, представляващ имот 

№021136 /двадесет и една хиляди сто тридесет и 

шест/,  по картата на землището на село Долно 

Дряново. /АЧОС №524/20.02.2012 г./. 

115. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване иива с площ от 1.712 дка /един декар, 

седемстотин и дванадесет кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Вишна поляна”, 

представляващ имот №027042 /двадесет и седем 

хиляди четиридесет и две/,  по картата на землището 

на село Рибново. /АЧОС №523/20.02.2012 г./. 

116. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 5.801 дка /пет декара 

осемстотин и един кв.м./, осма категория, находящ се 

в местността „Нова чешма”, представляващ имот 

№013023 /нула тринадесет хиляди двадесет и три/,  по 

картата на землището на село Крушево с ЕКАТТЕ 

40138, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№554/04.09.2012 г./ 
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117. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 13.740 дка /тринадесет 

декара седемстотин и четиридесет кв.м./, седма 

категория, находящ се в местността „Той тепе”, 

представляващ имот №065019 /нула шестдесет и пет 

хиляди и деветнадесет/,  по картата на землището на 

село Хвостяне с ЕКАТТЕ 77222, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №560/04.09.2012 г./. 

118. Имот планоснимачен №856/осемстотин 

петдесет и шест/, кв. 71 /седемдесет и едно/  по плана 

на с. Огняново,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №9 от 1999 год. и Заповед №270 

от 2015 година с площ на имота  58 /петдесет и осем/ 

кв.м., който с имоти пл. №№ 790, 789 и 78 участва в 

образуването на УПИ ІІІ /трети/, кв. 71 /седемдесет и 

едно/ с площ за целия урегулиран имот  от 6 285 

/шест хиляди двеста осемдесет и пет/ кв.м./АЧОС 

№1092/06.08.2015 г./. 

119. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 0.202 дка /нула декара 

двеста и два кв.м./, девета категория, находящ се в 

местността „Чуклата”, представляващ имот №048043 

/нула четиридесет и осем хиляди четиридисет и три/,  

по картата на землището на село Рибново с ЕКАТТЕ 

62640, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№595/29.10.2012 г./. 

120. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 2.686 дка /два декара 

шестстотин осемдесет и шест кв.м./, шеста категория, 

находящ се в местността „Чорбаджика”, 
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представляващ имот №033001 /нула тридесет и три 

хиляди и едно/,  по картата на землището на село 

Дебрен. /АЧОС №605/04.02.2013 г./ 

121.   Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 1.130 дка /един декар сто и 

тридесет кв.м./, пета категория, находящ се в 

местността „Чучурите/О/”, представляващ имот 

№058008 /нула петдесет и осем хиляди и осем/,  по 

картата на землището на село Дебрен. /АЧОС 

№614/13.02.2013 г./ 

122. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.095 дка /един декар 

деветдесет и пет кв.м./, осма категория, находящ се в 

местността „Каменица”, представляващ имот 

№019112 /нула деветенадесет хиляди сто и 

дванадесет/,  по картата на землището на село Долно 

Дряново. /АЧОС №634/20.02.2013 г. 

123. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.616 дка /три декара 

шестстотин и шестнадесет кв.м./, осма категория, 

находящ се в местността „Пандимон”, представляващ 

имот №015024 /нула петнадесет хиляди двадесет и 

четири/,  по картата на землището на село Крушево. 

/АЧОС №633/20.02.2013 г./ 

124. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 3.115 дка /три декара, сто 

и петнадесет кв.м./, пета категория, находящ се в 

местността „Шикалката”, представляващ имот 

№002028 /нула нула две хиляди двадесет и осем/, по 

картата на землището на село Марчево. /АЧОС 

№638/22.02.2013 г. / 
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125.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.554 дка /три декара 

петстотин петдесет и четири кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Потока”, представляващ 

имот №013035 /нула тринадесет хиляди тридесет и 

пет/,  по картата на землището на село Рибново. 

/АЧОС №629/20.02.2013 г./ 

126. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.201 дка /нула 

декара, двеста и едно кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 

имот №000321 /нула нула нула триста двадесет и 

едно/, по картата на землището на село Рибново. 

/АЧОС №640/22.02.2013 г./ 

127. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.425 дка /нула 

декара, четиристотин двадесет и пет кв.м./, десета 

категория, находящ се в местността „Рибново”, 

представляващ имот №000325 /нула нула нула триста 

двадесет и пет/, по картата на землището на село 

Рибново//АЧОС №643/22.02.2013 г./ 

128. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.706 дка /нула 

декара, седемстотин и шест кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 

имот №000327 /нула нула нула триста двадесет и 

седем/, по картата на землището на село 

Рибново/АЧОС №645/22.02.2013 г./ 

129. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.389 дка /нула 

декара, триста осемдесет и девет кв.м./, десета 

категория, находящ се в местността „Рибново”, 
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представляващ имот №000328 /нула нула нула триста 

двадесет и осем/, по картата на землището на село 

Рибново/АЧОС №646/22.02.2013 г./ 

130. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.044 дка /нула 

декара, четиридесет и четири кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 

имот №000329 /нула нула нула триста двадесет и 

девет/, по картата на землището на село 

Рибново/АЧОС №647/22.02.2013 г./ 

131. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.107 дка /нула 

декара, сто и седем кв.м./, десета категория, находящ 

се в местността „Рибново”, представляващ имот 

№000345 /нула нула нула триста  четиридесет и пет/, 

по картата на землището на село Рибново/АЧОС 

№657/22.02.2013 г./ 

132. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.130 дка /нула 

декара, сто и тридесет кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 

имот №000347 /нула нула нула триста  четиридесет и 

седем/, по картата на землището на село 

Рибново/АЧОС №658/22.02.2013 г./ 

133.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.045 дка /нула 

декара, четиридесет и пет кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 

имот №000348 /нула нула нула триста  четиридесет и 

осем/, по картата на землището на село 

Рибново/АЧОС №659/22.02.2013 г./ 
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134.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.050 дка /нула 

декара, петдесет кв.м./, десета категория, находящ се 

в местността „Рибново”, представляващ имот 

№000351 /нула нула нула триста  петдесет и едно/, по 

картата на землището на село Рибново/АЧОС 

№661/22.02.2013 г./ 

135. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.169 дка /нула 

декара, сто шестдесет и девет кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 

имот №000352 /нула нула нула триста  петдесет и 

две/, по картата на землището на село Рибново/АЧОС 

№662/22.02.2013 г./ 

136. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.153 дка /нула 

декара, сто петдесет и три кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 

имот №000356 /нула нула нула триста  петдесет и 

шест/, по картата на землището на село 

Рибново/АЧОС №665/22.02.2013 г./ 

137. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.032 дка /нула 

декара, тридесет и два кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 

имот №000359 /нула нула нула триста  петдесет и 

девет/, по картата на землището на село 

Рибново/АЧОС №666/22.02.2013 г./ 

138. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.022 дка /нула 

декара, двадесет и два кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 
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имот №000884 /нула нула нула осемстотин осемдесет 

и четири/, по картата на землището на село 

Рибново/АЧОС №674/22.02.2013 г./ 

139. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.сел.ст.тер. с площ от 0.063 дка /нула 

декара, шестдесет и три кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Рибново”, представляващ 

имот №000890 /нула нула нула осемстотин и 

деветдесет/, по картата на землището на село 

Рибново/АЧОС №675/22.02.2013 г./ 

140. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.124 /един декара сто 

двадесет и четири кв.м./, шеста категория, находящ се 

в местността „Чорбаджика”, представляващ имот 

№033022 /нула тридесет и три хиляди двадесет и две/,  

по картата на землището на село Дебрен с ЕКАТТЕ 

20331, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№680/01.03.2013 г./  

141. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 5.568 /пет декара петстотин 

шестдесет и осем кв.м./, седма категория, находящ се 

в местността „Вакльовица”, представляващ имот 

№131111 /сто тридесет и една хиляди сто и 

единадесет/,  по картата на землището на село Гърмен 

с ЕКАТТЕ 18366, общ.Гърмен, област Благоевград в в 

съществуващи стари реални граници./АЧОС 

№748/27.06.2013 г./ 

142. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 2.200 /два декара и двеста 

кв.м./, десета категория, находящ се в местността 

„Гроба”, представляващ имот №009050 /нула нула 
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девет хиляди и петдесет/,  по картата на землището на 

село Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, 

област Благоевград в в съществуващи стари реални 

граници./АЧОС №746/27.06.2013 г./. 

143. Имот планоснимачен №892 /осемстотин 

деветдесет и две/, кв.69 /шестдесет и девет/  по плана 

на с. Огняново,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №9 от 1999 год. и Заповед №269 

от 2013 година с площ  от 555 /петстотин петдесет и 

пет/ кв.м., който с имоти пл. №№891 /осемстотин 

деветдесет и едно/ и 752 /седемстотин петдесет и две/ 

участва в образуването на УПИ VІ /шест/, кв. 69 

/шестдесет и девет/ с площ за целия урегулиран имот 

1486 /хиляда четиристотин осемдесет и шест/ кв.м. 

/АЧОС №760/08.08.2013 г./ 

144. Имот планоснимачен №564 /петстотин 

шестдесет и четири/, кв. 5 /пети/  по плана на с. 

Дебрен,  община Гърмен, област Благоевград одобрен 

със Заповед №490 от 1969 год. и Заповед №279 от 

2013 година с площ за имота от 60 /шестдесет/  кв.м. 

/АЧОС №757/08.08.2013 г./ 

145. Имот планоснимачен №565 /петстотин 

шестдесет и пет/, кв. 5 /пети/  по плана на с. Дебрен,  

община Гърмен, област Благоевград одобрен със 

Заповед №490 от 1969 год. и Заповед №316 от 2013 

година с площ за имота от 196 /сто деветдесет и шест/  

кв.м. /АЧОС №772/30.10.2013 г./. 

146.  Имот планоснимачен №566 /петстотин 

шестдесет и шест/, кв. 5 /пети/  по плана на с. Дебрен,  

община Гърмен, област Благоевград одобрен със 

Заповед №490 от 1969 год. и Заповед №316 от 2013 
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година с площ за имота от 128 /сто двадесет и осем/  

кв.м. /АЧОС №774/18.11.2013 г./. 

147. Имот планоснимачен №889 /,,осемстотин 

осемдесет и девет/, кв. 70 /седемдесет/  по плана на с. 

Огняново,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №9 от 1999 год. и Заповед №147 

от 2013 година с площ за имота от 100 /сто /  кв.м. 

/АЧОС №810/17.01.2014 г./ 

148.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване друг селскостопански терен с площ от 1.013 

/един декар и тринадесет кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Над селото-оградите”, 

представляващ имот №059180 /нула петдесет и девет 

хиляди сто и осемдесет/,  по картата на землището на 

село Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №803/09.12.2013 г./ 

149. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.118 /един декар сто и 

осемнадесет кв.м./, пета категория, находящ се в 

местността „Малък Манол”, представляващ имот 

№067024 /нула шестдесет и седем хиляди двадесет и 

четири/,  по картата на землището на село Гърмен с 

ЕКАТТЕ 18366, общ.Гърмен, област Благоевград в 

план за земеразделяне. /АЧОС №806/04.12.2013 г./ 

150. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.378 /нула декара триста 

седемдесет и осем кв.м./, шеста категория, находящ 

се в местността „Кармозика”, представляващ имот 

№044034 /нула четиридесет и четири хиляди тридесет 

и четири/,  по картата на землището на село Дебрен с 

ЕКАТТЕ 20331, общ.Гърмен, област Благоевград в в 
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съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№763/22.10.2013 г./ 

151. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване изоставени трайни насаждения с площ от 

7.479 /седем декара четиристотин седемдесет и девет 

кв.м./, шеста категория, находящ се в местността 

„Курбана”, представляващ имот №022078 /нула 

двадесет и две хиляди седемдесет и осем/,  по картата 

на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници. /АЧОС №769/29.10.2013 г./ 

152. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.880 /един декар 

осемстотин и осемдесет кв.м./, осма категория, 

находящ се в местността „Дермеиво”, представляващ 

имот №018023 /нула осемнадесет хиляди двадесет и 

три/,  по картата на землището на село Крушево с 

ЕКАТТЕ 40138, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№765/29.10.2013 г./ 

153. Продажба на земя –частна общинска 

собственост, на лица придобили право на строеж 

върху общинска земя и законно изградена жилищна 

сграда.  

Продажбата да се извършва без търг по 

пазарни цени, съгласно разпоредбите на глава седма 

от НРПУРОИ. 

          154. Продажба на земя –частна общинска 

собственост, на лица, притежаващи собственост 

върху законно построена сграда върху нея.  



45 

 

 Продажбата да се извършва без търг по 

пазарни цени, съгласно разпоредбите на глава седма 

от НРПУРОИ. 

155. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.000 /три декара/, осма 

категория, находящ се в местността „Кюприджик 

дере”, представляващ имот №115017 /сто и 

петнадесет хиляди и седемнадесет/,  по картата на 

землището на село Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№817/30.01.2014г./ 

156. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 0.666 /нула декара 

шестстотин шестдесет и шест кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Чуклата”, 

представляващ имот №048034 /нула четиридесет и 

осем хиляди тридесет и четири/,  по картата на 

землището на село Рибново с ЕКАТТЕ 62640, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници./АЧОС №819/30.01.2014г./ 

157. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 6.497 /шест декара 

четиристотин деветдесет и седем кв.м./, шеста 

категория, находящ се в местността „Чешмеджик-

бара”, представляващ имот №049001 /нула 

четиридесет и девет хиляди и едно/,  по картата на 

землището на село Хвостяне с ЕКАТТЕ 77222, 

общ.Гърмен, област Благоевград в план за 

земеразделяне./АЧОС №821/30.01.2014 г./ 

158. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 1.222 /един декар двеста 

дведесет и един кв.м./, шеста категория, находящ се в 
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местността „Под селото”, представляващ имот 

№070021 /нула седемдесет хиляди двадесет и едно/,  

по картата на землището на село Хвостяне с ЕКАТТЕ 

77222, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални 

граници./АЧОС№823/30.01.2014г/ 

159. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 15.661 /петнадесет декара 

шестстотин шестдесет и един кв.м./, осма категория, 

находящ се в местността „Лозята”, представляващ 

имот №072001 /нула седемдесет и две хиляди и едно/,  

по картата на землището на село Хвостяне с ЕКАТТЕ 

77222, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./АЧОС 

№822/30.01.2014 г./ 

160. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 2.750 /два декар седемстотин 

и петдесет кв.м./, шеста категория, находящ се в 

местността „Шопката/Божейме”, представляващ имот 

№047051 /нула четиридесет и седем хиляди петдесет 

и едно/,  по картата на землището на село Балдево с 

ЕКАТТЕ 02381, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./АЧОС 

№824/30.01.2014 г./ 

161. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.009 /един декар и девет 

кв.м./, шеста категория, находящ се в местността 

„Шопката/Божейме”, представляващ имот №047055 

/нула четиридесет и седем хиляди петдесет и пет/,  по 

картата на землището на село Балдево с ЕКАТТЕ 

02381, общ.Гърмен, област Благоевград в 
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съществуващи стари реални граници/АЧОС 

№825/30.01.2014 г./ 

162. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.361 /един декар триста 

шестдесет и един кв.м./, девета категория, находящ се 

в местността „Шопката/Божейме”, представляващ 

имот №047068 /нула четиридесет и седем хиляди 

шестдесет и осем/,  по картата на землището на село 

Балдево с ЕКАТТЕ 02381, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./АЧОС №826.30.01.2014г/ 

163. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.380 /един декар триста и 

осемдесет кв.м./, шеста категория, находящ се в 

местността „Шопката/Божейме”, представляващ имот 

№047073 /нула четиридесет и седем хиляди 

седемдесет и три/,  по картата на землището на село 

Балдево с ЕКАТТЕ 02381, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални 

граници/АЧОС №827/30.01.2014 г./ 

164. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.698 /нула декара 

шестстотин деветдесет и осем кв.м./, шеста категория, 

находящ се в местността „Шопката/Божейме”, 

представляващ имот №047075 /нула четиридесет и 

седем хиляди седемдесет и пет/,  по картата на 

землището на село Балдево с ЕКАТТЕ 02381, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници./АЧОС №828/30.01.2014 г./ 

165. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.947 /нула декара 

деветстотин четиридесет и седем кв.м./, девета 
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категория, находящ се в местността 

„Шопката/Божейме”, представляващ имот №047081 

/нула четиридесет и седем хиляди осемдесет и едно/,  

по картата на землището на село Балдево с ЕКАТТЕ 

02381, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./АЧОС 

№829/30.01.2014 г./ 

166. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.955 /нула декара 

деветстотин петдесет и пет кв.м./, шеста категория, 

находящ се в местността „Каменето”, представляващ 

имот №048008 /нула четиридесет и осем хиляди и 

осем/,  по картата на землището на село Балдево с 

ЕКАТТЕ 02381, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./АЧОС 

№830/30.01.2014г./ 

167. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 6.410 /шест декара 

четиристотин и десет кв.м./, шеста категория, 

находящ се в местността „Кавака”, представляващ 

имот №050128 /нула петдесет хиляди сто двадесет и 

осем/,  по картата на землището на село Балдево с 

ЕКАТТЕ 02381, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. ./АЧОС 

№831/30.01.2014г./ 

168. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.644 /един декара 

шестстотин четиридесет и четири кв.м./, шеста 

категория, находящ се в местността „Кавака”, 

представляващ имот №050136 /нула петдесет хиляди 

сто тридесет и шест/,  по картата на землището на 

село Балдево с ЕКАТТЕ 02381, общ.Гърмен, област 
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Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №832/30.01.2014г./ 

169. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.551 /един декара петстотин 

петдесет и един кв.м./, шеста категория, находящ се в 

местността „Кавака”, представляващ имот №050138 

/нула петдесет хиляди сто тридесет и осем/,  по 

картата на землището на село Балдево с ЕКАТТЕ 

02381, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№833/30.01.2014г./ 

170. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 2.012 /два декара и 

дванадесет кв.м./, шеста категория, находящ се в 

местността „Кавака”, представляващ имот №050141 

/нула петдесет хиляди сто четиридесет и един/,  по 

картата на землището на село Балдево с ЕКАТТЕ 

02381, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№834/30.01.2014г./ 

171. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.801 /нула декара 

осемстотин и един кв.м./, шеста категория, находящ 

се в местността „Кавака”, представляващ имот 

№050143 /нула петдесет хиляди сто четиридесет и 

три/,  по картата на землището на село Балдево с 

ЕКАТТЕ 02381, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№835/30.01.2014г./ 

172. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.781 /нула декара 

седемстотин осемдесет и един кв.м./, пета категория, 
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находящ се в местността „Въпата”, представляващ 

имот №009002 /нула нула девет хиляди и две/,  по 

картата на землището на село Гърмен с ЕКАТТЕ 

18366, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№845/27.05.2014г./ 

173. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 2.698 /два декара шестстотин 

деветдесет и осем кв.м./, шеста категория, находящ се 

в местността „Драча”, представляващ имот №140066 

/сто и четиридесет хиляди шестдесет и шест/,  по 

картата на землището на село Гърмен с ЕКАТТЕ 

18366, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№843/27.05.2014г./ 

174. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване друг селско стопански терен с площ от 1.944 

/един декар деветстотин четиридесет и четири кв.м./, 

десета категория, находящ се в местността „Баир 

арди”, представляващ имот №016061 /нула 

шестнадесет хиляди шестдесет и едно/,  по картата на 

землището на село Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, 

общ.Гърмен, област Благоевград. /АЧОС 

№864/16.06.2014г./ 

175. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.384 /нула декара триста 

осемдесет и четири кв.м./, шеста категория, находящ 

се в местността „Мезарлък арди”, представляващ 

имот №022006 /нула двадесет и две хиляди и шест/,  

по картата на землището на село Дъбница с ЕКАТТЕ 

24267, общ.Гърмен, област Благоевград в 
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съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№863/16.06.2014г./ 

176. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване използваема ливада с площ от 0.349 /нула 

декара триста четиридесет и девет кв.м./, осма 

категория, находящ се в местността „Каваците”, 

представляващ имот №012001 /нула дванадесет 

хиляди и едно/,  по картата на землището на село 

Крушево с ЕКАТТЕ 40138, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №847/27.05.2014г./ 

177. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.344 /три декара триста 

четиридесет и четири кв.м./, осма категория, находящ 

се в местността „Маво”, представляващ имот 

№016021 /нула шестнадесетхиляди двадесет и едно/,  

по картата на землището на село Крушево с ЕКАТТЕ 

40138, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. / АЧОС 

№859/16.06.2014г./ 

178. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.216 /три декара двеста и 

шестнадесет кв.м./, девета категория, находящ се в 

местността „Гужовец”, представляващ имот №052005 

/нула петдесет и две хиляди и пет/,  по картата на 

землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници. /АЧОС №853/16.06.2014г./ 

179. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.809 /нула декара 

осемстотин и девет кв.м./, шеста категория, находящ 

се в местността „Кьосе баир”, представляващ имот 
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№041042 /нула четиридесет и една хиляди 

четиридесет и две/,  по картата на землището на село 

Огняново с ЕКАТТЕ 53326, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №766/29.10.2013г./ 

180. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.916 /нула декара 

деветстотин и шестнадесет кв.м./, девета категория, 

находящ се в местността „Свети Георги”, 

представляващ имот №066229 /нула шестдесет и шест 

хиляди двеста двадесет и девет/,  по картата на 

землището на село Осиково с ЕКАТТЕ 54184, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници. /АЧОС №856/16.06.2014г./ 

181. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.925 /нула декара 

деветстотин двадесет и пет кв.м./, девета категория, 

находящ се в местността „Умата”, представляващ 

имот №066231 /нула шестдесет и шест хиляди двеста 

тридесет и едно/,  по картата на землището на село 

Осиково с ЕКАТТЕ 54184, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №855/16.06.2014г./ 

182. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.612 /един декар 

шестстотин и дванадесет кв.м./, девета категория, 

находящ се в местността „Умата”, представляващ 

имот №066232 /нула шестдесет и шест хиляди двеста 

тридесет и две/,  по картата на землището на село 

Осиково с ЕКАТТЕ 54184, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №854/16.06.2014г./ 
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183. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.548 /един декар петстотин 

четиридесет и осем кв.м./, девета категория, находящ 

се в местността „Свети Георги”, представляващ имот 

№066237 /нула шестдесет и шест хиляди двеста 

тридесет и седем/,  по картата на землището на село 

Осиково с ЕКАТТЕ 54184, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №848/27.05.2014г./ 

184. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 1.651 /един декар 

шестстотин петдесет и един кв.м./, шеста категория, 

находящ се в местността „Армутлук”, представляващ 

имот №054001 /нула петдесет и четири хиляди и 

едно/,  по картата на землището на село Хвостяне с 

ЕКАТТЕ 77222, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници. /АЧОС 

№861/16.06.2014г./ 

185. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 0.974 /нула декара 

деветстотин седемдесет и четири кв.м./, шеста 

категория, находящ се в местността „Армутлук”, 

представляващ имот №054002 /нула петдесет и 

четири хиляди и две/,  по картата на землището на 

село Хвостяне с ЕКАТТЕ 77222, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №860/16.06.2014г./ 

186. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.580 /три декара петстотин 

и осемдесет кв.м./, осма категория, находящ се в 

местността „Маво”, представляващ имот №016053 

/нула шестнадесет хиляди петдесет и три/,  по картата 
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на землището на село Крушево с ЕКАТТЕ 40138, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници. /АЧОС №820/30.01.2014 г./ 

 187. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване използв. ливада с площ от 12.235 дка 

/дванадесет декара двеста тридесет и пет кв..м./, 

девета категория, находящ се в местността „Канина”, 

представляващ имот №029004 /нула двадесет и девет 

хиляди и четири/, по картата на землището на село 

Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници  

/АЧОС №950/19.08.2014 г./ 

 189. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.545 /нула декара петстотин 

четиридесет и пет кв.м./, девета категория, находящ 

се в местността „Чуклата”, представляващ имот 

№000028 /нула нула нула нула двадесет и осем/,  по 

картата на землището на село Рибново с ЕКАТТЕ 

62640, общ.Гърмен, област Благоевград./АЧОС 

№883/09.07.2014 г./ 

190.  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.518 /три декара петстотин 

и осемнадесет кв.м./, девета категория, находящ се в 

местността „Раец”, представляващ имот №031237 

/нула тридесет и една хиляди двеста тридесет и 

седем/,  по картата на землището на село Скребатно с 

ЕКАТТЕ 66874, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./АЧОС 

№881/09.07.2014г/ 

191. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 4.337 /четири декара триста 

тридесет и седем кв.м./, девета категория, находящ се 
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в местността „Плевнището”, представляващ имот 

№031240 /нула тридесет и една хиляди двеста и 

четиридесет/,  по картата на землището на село 

Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./АЧОС №882/09.07.2014 г./ 

192. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.574 /един декар петстотин 

седемдесет и четири кв.м./, девета категория, 

находящ се в местността „Плевнището”, 

представляващ имот №031243 /нула тридесет и една 

хиляди двеста четиридесет и три/,  по картата на 

землището на село Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници./АЧОС №868/07.07.2014г./ 

193. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.238 /един декар двеста 

тридесет и осем кв.м./, девета категория, находящ се в 

местността „Плевнището”, представляващ имот 

№031244 /нула тридесет и една хиляди двеста 

четиридесет и четири/,  по картата на землището на 

село Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./АЧОС №880/09.07.2014г./ 

194. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 0.157 /нула декара сто 

петдесет и седем кв.м./, десета категория, находящ се 

в местността „Над село”, представляващ имот 

№059036 /нула петдесет и девет хиляди тридесет и 

шест/,  по картата на землището на село Скребатно с 

ЕКАТТЕ 66874, общ.Гърмен, област Благоевград в 
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съществуващи стари реални граници./АЧОС 

№857/16.06.2014 г./ 

195. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.510 дка /нула декара 

петстотин и десет кв.м./, десета категория, находящ 

се в местността „Свети Атанас”, представляващ имот 

№059184 /нула петдесет и девет хиляди сто осемдесет 

и четири/, по картата на землището на село 

Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./АЧОС №967/19.09.2014г./ 

196. 1125/2433 ид.ч. /хиляда сто двадесет и пет 

върху две хиляди четиристотин тридесет и три/ от 

поземлен имот с идентификатор 53326.500.15 

/петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка 

петстотин точка петнадесет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-

18-01-4/16.12.2005г. на началника на СК-Благоевград 

с адрес на поземления имот: с. Огняново, п.к. 2947, 

ул. „Канина“, трайно предназначение на територията 

територия на транспорта и начин на трайно ползване 

за местен път, с площ на имота 2433 /две хиляди 

четиристотин тридесет и три/ кв.м. /АЧОС 

№978/30.10.2014 г./ 

197. 1472/3002 ид.ч. /хиляда четиристотин 

седемдесет и две върху три хиляди и две/ от поземлен 

имот с идентификатор 53326.500.30 /петдесет и три 

хиляди триста двадесет и шест точка петстотин точка 

тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед №РД-18-01-

4/16.12.2005г. на началника на СК-Благоевград с 

адрес на поземления имот: с. Огняново, п.к. 2947, 
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община Гърмен, област Благоевград, местност. 

„Канина“, трайно предназначение на територията 

земеделска и начин на трайно ползване за друг вид 

естествен ресурс за превантивна защита, с площ на 

имота 3002 /три хиляди и две/ кв.м. /АЧОС 

№979/30.10.2014 г./ 

198. Имот планоснимачен №571 /петстотин 

седемдесет и един/, кв. 48 /четиридесет и осем/  по 

плана на с. Дебрен,  община Гърмен, област 

Благоевград одобрен със Заповед №490 от 1969 год. и 

Заповед №375 от 2014 година с площ  от 760 

/седемстотин и шестдесет/ кв.м., който с имот пл. 

№572 /петстотин седемдесет и две/ участва в 

образуването на УПИ ІІІ /трети/, кв. 48 /четиридесет и 

осем/ с площ за целия урегулиран имот 1629 /хиляда 

шестстотин двадесет и девет/ кв.м. /АЧОС 

№1002/24.11.2014г./ 

199. Имот планоснимачен №899 /осемстотин 

деветдесет и девет/, кв. 71 /седемдесет и едно/  по 

плана на с. Огняново,  община Гърмен, област 

Благоевград одобрен със Заповед №9 от 1999 год. и 

Заповед №292 от 2014 година с площ за имота от 70 

/седемдесет/  кв.м. /АЧОС №976/08.10.2014г./ 

 200. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване използв ливада с площ от 3.555 /три декара 

петстотин петдесет и пет кв.м./, осма категория, 

находящ се в местността „Падине”, представляващ 

имот №004160 /нула четири хиляди и сто и 

шестдесет/,  по картата на землището на село Ореше 

с ЕКАТТЕ 53727, общ.Гърмен, област Благоевград, 

/АЧОС №1130/01.03.2016 г./ 
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201. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.746 дка /нула декара 

седемстотин четиридесет и шест кв.м./, девета 

категория, находящ се в местността „Барата”, 

представляващ имот №015180 /нула петнадесет 

хиляди сто и осемдесет/, по картата на землището на 

село Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници. 

/АЧОС №966/19.09.2014г./ 

202. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 4.384 /четири декара  триста 

осемдесет и четири кв.м./,   представляващ имот № 

117015 /сто и седемнадесет хиляди и петнадесет/, 

седма категория, находящ се в местността „Съртлар“ 

по картата на землището на село Дъбница с ЕКАТТЕ 

24267, община Гърмен, област Благоевград в план за 

земеразделяне, . /АЧОС № 1123/05.02.2016г./. 

203. Имот планоснимачен №907 /деветстотин 

и седем/, кв.32 /тридесет и две/  по плана на с. 

Огняново,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №9 от 1999 год. и с площ  от 78 

/седемдесет и осем/ кв.м., с която площ участва в 

образуването на УПИ ХVІ /шестнадесет/, с площ за 

целия урегулиран имот 582 / петстотин осемдесет и 

два/ кв.м., Акт №7 за поправка на акт за частна 

общинска собственост №1137/08.08.2013 г./. 

204. Земеделски имот с начина на трайно 

ползване друга селско стопанска територия с площ от 

0.616 /нула декара шестстотин и шестнадесет кв. м./, 
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десета категория, находящ се в местността  

„Рибново”, представляващ имот № 000362 /нула нула 

нула триста шестдесет и две /, по картата на 

землището на село Рибново с ЕКАТТЕ 62640, общ. 

Гърмен, област Благоевград. /АЧОС № 

994/07.11.2014г./. 

 205. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.824 /нула декара 

осемстотин двадесет и четири кв.м./,   представляващ 

имот № 016036 / шестнадесет хиляди  и тридесет и 

шест/, десета категория, находящ се в местността 

„Баирджик“ по картата на землището на село 

Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, община Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници, 

АЧОС №1108/19.01.2016 г. 

206. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.501 дка /един декар 

петстотин и един кв.м./, шеста категория, находящ  се 

в местността „Драча”, представляващ имот №140060 

/сто и четиридесет хиляди и шестдесет/, по картата на 

землището на село Гърмен с ЕКАТТЕ 18366, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници./АЧОС № 982/07.11.2014г./ 

 207. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 0.999 /нула декара 

деветстотин деветдесет и девет кв.м./, шеста 

категория, находящ се в местността „Дългата 

ливада”, представляващ имот №040023 /нула 

четиридесет хиляди двадесет и три/,  по картата на 

землището на село Дебрен с ЕКАТТЕ 20331, 
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общ.Гърмен, област Благоевград, АЧОС 

№1011/12.02.2015 г. 

208. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 2.973 дка /два декара 

деветстотин седемдесет и три кв.м./, осма категория, 

находящ  се в местността „Каменица”, представляващ 

имот №019100 /нула деветнадесет хиляди и сто/, по 

картата на землището на село Долно Дряново с 

ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./АЧОС 

№ 988/07.11.2014 г./. 

209. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 2.975 дка /два декара 

деветстотин седемдесет и пет кв.м./, осма категория, 

находящ  се в местността „Каменица”, представляващ 

имот №019101 /нула деветнадесет хиляди  сто и 

едно/, по картата на землището на село Долно 

Дряново с ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./АЧОС № 989/07.11.2014г./. 

210. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 7.232 дка /седем декара 

двеста тридесет и два кв.м./, осма категория, находящ  

се в местността „Каменица”, представляващ имот 

№019098 /нула деветнадесет хиляди деветдесет и 

осем/, по картата на землището на село Долно 

Дряново с ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./АЧОС № 986/07.11.2014г./. 

211. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.485 дка /един декар 
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четиристотин осемдесет и пет кв.м./, осма категория, 

находящ  се в местността „Каменица”, представляващ 

имот №019099 /нула деветнадесет хиляди деветдесет 

и девет/, по картата на землището на село Долно 

Дряново с ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./АЧОС № 987/07.11.2014г./. 

212. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.163 /три декара сто 

шестдесет и три кв.м./, осма категория, находящ се в 

местността „Леваково”, представляващ имот 

№021131 /нула двадесет и една хиляди сто тридесете 

и едно/,  по картата на землището на село Долно 

Дряново с ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област 

Благоевград. /АЧОС № 992/07.11.2014г./. 

213. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.823 /три декара осемстотин 

двадесет и три кв.м./, осма категория, находящ се в 

местността „Леваково”, представляващ имот 

№021132 /нула двадесет и една хиляди сто тридесете 

и две/,  по картата на землището на село Долно 

Дряново с ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област 

Благоевград./АЧОС № 993/07.11.2014г./. 

214. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 2.992 дка /два декара 

деветстотин деветдесет и два кв.м./, осма категория, 

находящ  се в местността „Каменица”, представляващ 

имот №019102 /нула деветнадесет хиляди  сто и две/, 

по картата на землището на село Долно Дряново с 

ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област Благоевград в 
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съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

990/07.11.2014г./. 

215. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.191 дка /нула декара сто 

деветдесет и един кв.м./, осма категория, находящ  се 

в местността „Лозята”, представляващ имот №001136 

/нула нула хиляда сто тридесет и шест/, по картата на 

землището на село Долно Дряново с ЕКАТТЕ 22616, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници./ АЧОС  № 983/07.11.2014г./. 

216. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.444 дка /нула декара 

четиристотин четиридесет и четири кв.м./, осма 

категория, находящ  се в местността „Лозята”, 

представляващ имот №001137 /нула нула хиляда сто 

тридесет и седем/, по картата на землището на село 

Долно Дряново с ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 984/07.11.2014г./. 

217. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.406 дка /нула декара 

четиристотин и шест кв.м./, осма категория, находящ  

се в местността „Лозята”, представляващ имот 

№001140 /нула нула хиляда сто и четиридесет/, по 

картата на землището на село Долно Дряново с 

ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

985/07.11.2014г./. 

218. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 8.410 дка /осем декара 

четиристотин и десет кв.м./, шеста категория, 
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находящ  се в местността „Драча”, представляващ 

имот №140027 /сто и четиридесет хиляди двадесет и 

седем/, по картата на землището на село Гърмен с 

ЕКАТТЕ 18366, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

981/07.11.2014г./. 

219. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.788 /един декар 

седемстотин осемдесет и осем кв.м./, шеста 

категория, находящ се в местността „Корилово”, 

представляващ имот №037119 /нула тридесет и седем 

хиляди  сто и деветнадесет/,  по картата на землището 

на село Дебрен с ЕКАТТЕ 20331, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 997/12.11.2014г./. 

 220. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.163 /три декара сто 

шестдесет и три кв.м./, осма категория, находящ се в 

местността „Леваково”, представляващ имот 

№021131 /нула двадесет и една хиляди сто тридесете 

и едно/,  по картата на землището на село Долно 

Дряново с ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област 

Благоевград, АЧОС №992/07.11.2014 г. 

221. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 0.766 дка /нула декара 

седемстотин шестдесет и шест кв..м./,  находящ се в 

местността „Ливаде”, представляващ имот №058095 

/нула петдесет и осем хиляди деветдесет и пет, по 

картата на землището на село Скребатно с ЕКАТТЕ 

66874, общ.Гърмен, област Благоевград в 
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съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

941/07.08.2014г./. 

222. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 2.259 дка /два декара 

двеста петдесет и девет кв..м./,  находящ се в 

местността „Раздола”, представляващ имот №022062 

/нула двадесет и две хиляди шестдесет и две/, по 

картата на землището на село Горно Дряново с 

ЕКАТТЕ 16763, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

944/07.08.2014г./. 

223. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 2.184 дка /два декара сто 

осемдесет и четири кв..м./,  находящ се в местността 

„Раздола”, представляващ имот №022063 /нула 

двадесет и две хиляди шестдесет и три/, по картата на 

землището на село Горно Дряново с ЕКАТТЕ 16763, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници./ АЧОС № 945/07.08.2014г./. 

224. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване ливада с площ от 0.540 дка /нула декара 

петстотин и четиридесет кв..м./,  находящ се в 

местността „Дългата ливада”, представляващ имот 

№028002 /нула двадесет и осем хиляди и две/, по 

картата на землището на село Дебрен с ЕКАТТЕ 

20331, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./АЧОС  № 

946/07.08.2014г./. 

225. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.727 /нула декара 

седемстотин двадесет и седем кв.м./, осма категория, 



65 

 

находящ се в местността „Лозята”, представляващ 

имот №001156 /нула нула хиляда сто петдесет и шест 

/, по картата на землището на село Долно Дряново с 

ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1091/20.07.2015г./. 

226. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.274 /нула декара двеста 

седемдесет и четири кв.м./, осма категория, находящ 

се в местността „Лозята”, представляващ имот 

№001155 /нула нула хиляда сто петдесет и пет /, по 

картата на землището на село Долно Дряново с 

ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1090/20.07.2015г./. 

227. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.253 /нула декара двеста 

петдесет и три кв.м./, осма категория, находящ се в 

местността „Лозята”, представляващ имот №001154 

/нула нула хиляда сто петдесет и четири /, по картата 

на землището на село Долно Дряново с ЕКАТТЕ 

22616, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1089/20.07.2015г./. 

228. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.555 /нула декара петстотин 

петдесет и пет кв.м./, десета категория, находящ се в 

местността „Потока”, представляващ имот №013063 

/нула тринадесет хиляди шестдесет и три/, по картата 

на землището на село Рибново с ЕКАТТЕ 62640, 
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общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници./ АЧОС № 1022/10.03.2015г./. 

229. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване изоставени трайни насаждения с площ от 

11.770 /единадесет декара седемстотин седемдесет 

кв.м./, 2.086 дка шеста категория и 9.684 дка пета 

категория, находящ се в местността „Падините”, 

представляващ имот №028107 /нула двадесет и осем 

хиляди сто и седем/, по картата на землището на село 

Огняново с ЕКАТТЕ 53326, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 1023/10.03.2015г./. 

230. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.602 /нула декара 

шестстотин и два кв.м./, шеста категория, находящ се 

в местността „Селището”, представляващ имот 

№036170 /нула тридесет и шест хиляди сто и 

седемдесет/, по картата на землището на село 

Огняново с ЕКАТТЕ 53326, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 1025/10.03.2015г./. 

231. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др.селскост. т.  с площ от 0.514 /нула декара 

петстотин и четиринадесет кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Под селото”, 

представляващ имот №059191 /нула петдесет и девет 

сто деветдесет и едно/, по картата на землището на 

село Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 1027/10.03.2015г./. 
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232. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.475 /един декар 

четиристотин седемдесет и пет кв.м./, седма 

категория, находящ се в местността „Долни лозя”, 

представляващ имот №017012 /нула седмнадест 

хиляди и дванадесет/, по картата на землището на 

село Дебрен с ЕКАТТЕ 20331, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 1020/10.03.2015г./. 

233. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.985 /един декар 

деветстотин осемдесет и пет кв.м./, седма категория, 

находящ се в местността „Долни лозя”, 

представляващ имот №017013 /нула седмнадест 

хиляди и тринадесет/, по картата на землището на 

село Дебрен с ЕКАТТЕ 20331, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 1021/10.03.2015г./. 

234. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.711 /един декар 

седемстотин и единадесет кв.м./, девета категория, 

находящ се в местността „Драча”, представляващ 

имот №140001 /сто и четиридесет хиляди и едно/, по 

картата на землището на село Гърмен с ЕКАТТЕ 

18366, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1019/10.03.2015г./. 

235. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.256 /нула декара двеста 

петдесет и шест кв.м./, пета категория, находящ се в 

местността „Бадемица /над пътя/”, представляващ 



68 

 

имот №144013 /сто четиридесет и четири хиляди и 

тринадесет/, по картата на землището на село Гърмен 

с ЕКАТТЕ 18366, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1018/10.03.2015г./. 

236. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.141 /нула декара сто 

четиридесет и един кв.м./, пета категория, находящ се 

в местността „Суадживица”, представляващ имот 

№145008 /сто четиридесет и пет хиляди и осем/, по 

картата на землището на село Гърмен с ЕКАТТЕ 

18366, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1017/10.03.2015г./. 

237. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.295 /нула декара двеста 

деветдесет и пет кв.м./, пета категория, находящ се в 

местността „Суадживица”, представляващ имот 

№145010 /сто четиридесет и пет хиляди и десет/, по 

картата на землището на село Гърмен с ЕКАТТЕ 

18366, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1016/10.03.2015г./. 

238. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.462 /нула декара 

четиристотин шестдесетет и два кв.м./, пета 

категория, находящ се в местността „Суадживица”, 

представляващ имот №145012 /сто четиридесет и пет 

хиляди и дванадесет/, по картата на землището на 

село Гърмен с ЕКАТТЕ 18366, общ.Гърмен, област 
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Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 1015/10.03.2015г./. 

239. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване изоставени трайни насаждения с площ от 

1.363 /един декар триста шестдесет и три кв.м./, 

шеста категория, находящ се в местността 

„Падинето”, представляващ имот №028143 /нула 

двадесет и осем хиляди сто четиридесет и три/,  по 

картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 

53326, общ.Гърмен, област Благоевград./ АЧОС № 

1006/12.02.2015г./. 

240. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.965 /един декар 

деветстотин шестдесет и пет кв.м./, шеста категория, 

находящ се в местността „Усойките”, представляващ 

имот №026049 /нула двадесет и шест хиляди 

четиридесет и девет/, по картата на землището на 

село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 1024/10.03.2015г./. 

241. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.424 дка /нула декара 

четиристотин двадесет и четири кв..м./, седма 

категория, находящ се в местността „Света Марина”, 

представляващ имот №131048 /сто тридесет и една 

хиляди четиридесет и осем/, по картата на землището 

на село Гърмен с ЕКАТТЕ 18366, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 939/22.07.2014г./. 

242. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.125 /три декара сто 
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двадесет и пет кв.м./, десета категория, находящ се в 

местността „Костадин”, представляващ имот 

№025015 /нула двадесет и пет хиляди и петнадесет/, 

по картата на землището на село Ковачевица с 

ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1059/15.06.2015г./. 

243. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.648 /един декар 

шестстотин четиридесет и осем кв.м./, десета 

категория, находящ се в местността „Костадин”, 

представляващ имот №025017 /нула двадесет и пет 

хиляди и седемнадесет/, по картата на землището на 

село Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, 

област Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./ АЧОС № 1060/15.06.2015г./. 

244. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.719 /един декар 

седемстотин и деветнадесет кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Костадин”, представляващ 

имот №025019 /нула двадесет и пет хиляди и 

деветнадесет/, по картата на землището на село 

Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 1061/15.06.2015г./. 

245. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.974 /един декар 

деветстотин седемдесет и четири кв.м./, десета 

категория, находящ се в местността „Горно ливаде”, 

представляващ имот №025030 /нула двадесет и пет 

хиляди и тридесет/, по картата на землището на село 
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Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, област 

Благоевград в съществуващи стари реални граници./ 

АЧОС № 1062/15.06.2015г./. 

246. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.278 /един декар двеста 

седемдесет и осем кв.м./, десета категория, находящ 

се в местността „Горно ливаде”, представляващ имот 

№025035 /нула двадесет и пет хиляди  тридесет и 

пет/, по картата на землището на село Ковачевица с 

ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1063/15.06.2015г./. 

247. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.763 /един декар 

седемстотин шестдесет и три кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Горно ливаде”, 

представляващ имот №025036 /нула двадесет и пет 

хиляди  тридесет и шест/, по картата на землището на 

село Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, 

област Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./ АЧОС № 1064/15.06.2015г./. 

248. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.225 /един декар двеста 

двадесет и пет кв.м./, десета категория, находящ се в 

местността „Горно ливаде”, представляващ имот 

№025037 /нула двадесет и пет хиляди  тридесет и 

седем/, по картата на землището на село Ковачевица с 

ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1065/15.06.2015г./. 
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249. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.199 /един декар сто 

деветдесет и девет кв.м./, десета категория, находящ 

се в местността „Горно ливаде”, представляващ имот 

№025038 /нула двадесет и пет хиляди  тридесет и 

осем/, по картата на землището на село Ковачевица с 

ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1066/15.06.2015г./. 

250. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.526 /един декар петстотин 

двадесет и шест кв.м./, десета категория, находящ се в 

местността „Горно ливаде”, представляващ имот 

№025040 /нула двадесет и пет хиляди  и четиридесет/, 

по картата на землището на село Ковачевица с 

ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1067/15.06.2015г./. 

251. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.715 /нула декара 

седемстотин и петнадесет кв.м./, десета категория, 

находящ се в местността „Горно ливаде”, 

представляващ имот №025041 /нула двадесет и пет 

хиляди   четиридесет и едно/, по картата на 

землището на село Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, 

общ.Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници./ АЧОС № 1068/15.06.2015г./. 

252. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др. сел.ст.тер. с площ от 2.954 /два декара 

деветстотин петдесет и четири кв.м./, десета 

категория, находящ се в местността „Горно ливаде”, 
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представляващ имот №027099 /нула двадесет и седем 

хиляди деветдесет и девет/, по картата на землището 

на село Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, 

област Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./ АЧОС № 1069/15.06.2015г./. 

253. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване използвана ливада с площ от 1.986 /един 

декар деветстотин осемдесет и шест кв.м./,   

представляващ имот № 035086 /нула тридесет и пет 

хиляди и осемдесет и шест/, десета категория, 

находящ се в местността „Цигански рид“ по картата 

на землището на село Осиково с ЕКАТТЕ 54184, 

община Гърмен, област Благоевград в съществуващи 

стари реални граници./ АЧОС № 1098/16.12.2015г./. 

254. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 1.267 /един декар двеста 

шестдесет и седем кв.м./, десета категория, находящ 

се в местността „Горно ливаде”, представляващ имот 

№025020 /нула двадесет и пет хиляди и двадесет/, по 

картата на землището на село Ковачевица с ЕКАТТЕ 

37472, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1056/15.06.2015г./. 

255. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 12.481 /дванадесет декара 

четиристотин осемдесет и един кв.м./, десета 

категория, находящ се в местността „Горно ливаде”, 

представляващ имот №025022 /нула двадесет и пет 

хиляди двадесет и две/, по картата на землището на 

село Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, 
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област Благоевград в съществуващи стари реални 

граници./ АЧОС № 1057/15.06.2015г./. 

256. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 4.266 /четири декара двеста 

шестдесет и шест кв.м./, десета категория, находящ се 

в местността „Горно ливаде”, представляващ имот 

№025023 /нула двадесет и пет хиляди двадесет и три/, 

по картата на землището на село Ковачевица с 

ЕКАТТЕ 37472, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 

1058/15.06.2015г./. 

257. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване др. сел. ст. тер. с площ от 0.030 /нула декара 

тридесет кв.м./, пета категория, находящ се в 

местността „Решманица”, представляващ имот 

№072027 /нула седемдесет и две хиляди двадесет и 

седем/, по картата на землището на село Дебрен с 

ЕКАТТЕ 20331, общ.Гърмен, област Благоевград в 

съществуващи стари реални граници./ АЧОС № 1094/ 

06.08.2015г./. 

258. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 0.034 /нула декара тридесет 

и четири кв.м./, представляващ имот №000551 /нула 

нула нула петстотин петдесет и едно/, по картата на 

землището на село Гърмен с ЕКАТТЕ 18366, общ. 

Гърмен, област Благоевград в съществуващи стари 

реални граници./ АЧОС № 1095/06.08.2015./.  

259. Имот планоснимачен №727/седемстотин 

двадесет и седем/, кв. 20 /двадесет/  по плана на с. 

Ковачевица,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №14 от 1990 год. и Заповед 
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№124 от 2015 година с площ на имота  38 /тридесет и 

осем/ кв.м., който имот участва в образуването на 

УПИ VІІІ /осем/, кв. 20 /двадесет/ с площ за целия 

урегулиран имот 150 /сто и петдесет/ кв.м./АЧОС № 

1081/18.06.2015г./. 

 260. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 3.823 /три декара осемстотин 

двадесет и три кв.м./, осма категория, находящ се в 

местността „Леваково”, представляващ имот 

№021132 /нула двадесет и една хиляди сто тридесете 

и две/,  по картата на землището на село Долно 

Дряново с ЕКАТТЕ 22616, общ.Гърмен, област 

Благоевград, АЧОС №993/07.11.2014 г. 

261. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване др. сел. ст. тер. с площ от 0.362 дка /триста 

шестдесет и два кв.м./, десета категория, находящ се в 

местността “Рибново” представляващ имот № 000364 

/триста шестдесет и четири/ по картата на землището 

на село Рибново с ЕКАТТЕ 62640, община Гърмен, 

област Благоевград, АЧОС №1259/10.08.2016 г.  

262. Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV 

/четвърти/, кв. 43А /четиридесет и три А/, 

планоснимачен №1039 по плана на с. Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград и  с площ  на 

имота 200 /двеста/ кв.м. Одобрен със Заповед 

№181/19.04.2017 г. на Кмета на Общината, АЧОС 

№2493/22.05.2017 г.  

  263. Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ 

/седми/, кв. 5 /пет/, планоснимачен №6 по плана на с. 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград и  с 
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площ  на имота 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м., 

АЧОС №2479/25.04.2017 г. 

 264. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване храсти с площ от 0.500 дка /петстотин кв.м./, 

пета категория, находящ се в местността “Падинето” 

представляващ имот № 028104 /двадесет и осем 

хиляди сто и четири/ по картата на землището на село 

Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община Гърмен, област 

Благоевград, АЧОС №1226/19.07.2016 г. 

 265. Урегулиран поземлен имот /парцел/ 

V/пети/, кв. 48 /четиридесет и осем/, по плана на с. 

Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. 

Одобрен със Заповед № 2/1993 г. и  с площ  на имота 

450 /четиристотин и петдесет/ кв.м, АЧОС 

№4308/09.11.2017 г. 

 266. ¾ (три четвърти/) идеални части от 

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА МНОГОЖИЛИЩНА 

СГРАДА със застроена площ от 114 /сто и четиринадесет/ 

кв.м., и ¾ (три четвърти) идеални части от земята, 

находяща се в имот с номер 007094 /седем хиляди и 

деветдесет и четири/, с начин на трайно ползване ливада, 

с площ за имота от 2.000 дка. /две хиляди/кв. м, 

десета категория, находяща се в местността 

„ГАТЕРА”, по картатаназемлището на с. Ковачевица, 

акт № 17/04.10.2017 г. за поправка на акт за частна 

общинска собственост №3247/25.08.2017 г 

 267. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване  Нива с площ от 4.610 дка /четири хиляди 

шестстотин и десет/ кв.м., десета категория, находящ 

се в местността „Разкол“, представляващ имот № 

036007 /тридесет и шест хиляди и седем/, по картата 
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на землището на село Рибново с ЕКАТТЕ 62640, 

община Гърмен, област Благоевград. 

 268. Земеделски имот  с начин на трайно 

ползване  Нива с площ от 1.063 дка /хиляда шестдесет 

и три кв.м/, шеста категория, находящ се в местността 

„Мезарлък арди“, представляващ имот № 022009 

/двадесет и двет хиляди и девет/, по картата на 

землището на село Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, 

община Гърмен, област Благоевград. 

269. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване Нива с площ 4.808 дка /четири хиляди 

осемстотин и осем  кв.м./,  девета категория, находящ 

се в местноста "Самоилска поляна", представляващ 

имот № 042006 /четиридесет и две хиляди и шест/  по 

картата на на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, община Гърмен, област Благоевград. 

270. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване Нива  с площ 4.343 дка /четири хиляди 

триста четиридесет и три  кв.м./, девета категория, 

находящ се в местността „Самуилска поляна", 

представляващ имот № 042007 /четиридесет и две 

хиляди и седем/, по картата на землището на село 

Марчево с ЕКАТТЕ 47408, община Гърмен, област 

Благоевград. 

271. (нова с Решение№ 460 от Протокол №37/ 

04.06.2018г.)  Земеделски имот с начин на трайно 

ползване  „Друг селскостопански терен“ с площ от 

0,494 дка /четиристотин деветдесет и четири кв. м/, 

шеста категория, находящ се в местността „Раделер“, 

съставляващ имот № 000039 /тридесет и девет/, по 

картата на землището на село Дъбница с ЕКАТТЕ 

24267, община Гърмен, област Благоевград. 
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           272. (нова с Решение№ 561 от Протокол 

№44/ 16.10.2018г.) Земеделски имот с начин на 

трайно ползване нива с площ от 5.092 дка /пет декара, 

деветдесет и два кв.м./, пета категория, находящ се в 

местността “Мерата” представляващ имот № 025022 

/двадесет и пет хиляди нула двадесет и две/ по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, община Гърмен. област Благоевград. АЧОС 

№1140/01.04.2016 г. 

            273. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 5.092 дка /пет декара, 

деветдесет и два кв.м./, пета категория, находящ се в 

местността “Мерата” представляващ имот № 025023 

/двадесет и пет хиляди нула двадесет и три/ по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, община Гърмен, област Благоевград. АЧОС 

№1141/01.04.2016 г. 

           274. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване нива с площ от 5.092 дка /пет декара, 

деветдесет и два кв.м./, пета категория, находящ се в 

местността “Мерата” представляващ имот № 025024 

/двадесет и пет хиляди нула двадесет и четири/ по 

картата на землището на село Марчево с ЕКАТТЕ 

47408, община Гърмен, област Благоевград. АЧОС 

№1139/01.04.2016 г. 

           275. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване Нива с площ от 13.996 дка/тринадесет 

хиляди деветстотин деветдесет и шест/кв.м., девета 

категория, находящ се в местността „Туркаре“, 

представляващ имот № 031003 /тридесет и една 

хиляди и три/, по картата на землището на село 

Марчево с ЕКАТТЕ 47408, община Гърмен, област 

Благоевград. АЧОС №2893/20.07.2017 г. 
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            276. Земеделски имот с начин на трайно 

ползване Нива с площ от 2.002 дка/две хиляди и 

два/кв.м., девета категория, находящ се в местността 

„Туркаре“, представляващ имот № 031011 /тридесет и 

една хиляди и единадесет/, по картата на землището 

на село Марчево с ЕКАТТЕ 47408, община Гърмен, 

област Благоевград. АЧОС №2894/20.07.2017 г. 

277. (нова с Решение№ 460 от Протокол 

№37/ 04.06.2018г.)  Земеделски имот с начин на 

трайно ползване храсти с площ от 2.362 /два декара 

триста шестдесет и два кв.м., / девета категория, 

находящ се в местността “Гюровица” представляващ 

имот № 031008 /тридесет и една хиляди и осем/ по 

картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 

53326, община Гърмен, област Благоевград. АЧОС 

№1204/17.05.2016 г. 

 

 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРЕЗ 2018 

ГОДИНА 

1. Учредяване право на пристрояване на 

жилищна сграда в УПИ ІІ, кв. 22 по плана на с. 

Дебрен. 

2. Учредяване право на пристрояване на 

гараж в УПИ ІІІ, кв.20 по плана на с. Дебрен. 

3. Учредяване право на пристрояване на 

жилищна сграда в УПИ V, кв.32 по плана на с. 

Дебрен. 
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4. Учредяване право на строеж на гараж в 

УПИ Х, кв. 15 по плана на с. Дебрен. 

5.(нова с Решение№ 460 от Протокол №37/ 

04.06.2018г.) Учредяване право на строеж на гараж в 

УПИ І, кв. 6 по плана на с. Дебрен. 

6. (нова с Решение№ 460 от Протокол №37/ 

04.06.2018г.)  Учредяване право на пристрояване на 

гараж в УПИ ІХ, кв.13 по плана на с. Дебрен. 

7. (нова с Решение№ 460 от Протокол №37/ 

04.06.2018г.)  Учредяване право на пристрояване на 

гараж в УПИ І, кв.37 по плана на с. Дебрен. 

8. (нова с Решение№ 477 от Протокол №38/ 

21.06.2018г.) Учредяване право на пристрояване на 

жилищна сграда в УПИ ІІІ, кв. 8 по плана на с. 

Дебрен. 

9.  (нова с Решение№ 545 от Протокол №43/ 

17.09.2018г.)  Учредяване ново право на строеж на 

жилищна сграда в имот с планоснимачен №582, 

УПИ І, кв. 4 по плана на с. Дъбница. 

 

 ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 

2018 ГОДИНА 

1.  115/611 идеални части от Урегулиран 

поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, кв. 5 /пет/,  

планоснимачен №362 по плана на с. Лещен,  община 

Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед 

№158 от 10.04.2017 г. и с площ  от 611 /шестстотин и 

единадесет/ кв.м. за целия имот, АЧОС 

№3179/04.08.2017 г. 

2. 78/582 идеални части от имот 

планоснимачен №907 /деветстотин и седем/, кв.32 
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/тридесет и две/  по плана на с. Огняново,  община 

Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед №9 

от 1999 год. и с площ  от 78 /седемдесет и осем/ кв.м., 

с която площ участва в образуването на УПИ ХVІ 

/шестнадесет/, с площ за целия урегулиран имот 582 / 

петстотин осемдесет и два/ кв.м.,  АЧОС 

№2480/22.05.2017 г. 

3. 327/1050 идеални части от Урегулиран 

поземлен имот /парцел/ ХХІ /двадесет и първи/, кв. 10 

/десети/,  планоснимачен №83 по плана на с. Долно 

Дряново,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №252 от 28.06.2017 г. и с площ  

от 1050 /хиляда и петдесет/ кв.м. за целия имот. 

4. (нова с Решение№ 446 от Протокол №35/ 

04.04.2018г.) 156/416 идеални части от Урегулиран 

поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/, планоснимачен 

№ 536, кв. 19 /деветнадесети/, по плана на село Горно 

Дряново, община Гърмен, област Благоевград  с площ 

на имота 416 / четиристотин и шестнадесет/ кв.м, 

одобрен със Заповед № 437 от 01.12.2017 г.  АЧОС 

№4691/29.01.2018 г. 

5. (нова с Решение№ 460 от Протокол №37/ 

04.06.2018г.) 80/377 идеални части от Урегулиран 

поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, кв. 24 /двадесет и 

четвърти/,  планоснимачен №540 по плана на с. 

Долно Дряново,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №168 от 10.04.2017 г. и с площ  

от 377 / триста седемдесет и седем/ кв.м. за целия 

имот.  АЧОС №4791/06.03.2018 г. 

6. (нова с Решение№ 477 от Протокол №38/ 

21.06.2018г.) 36/800 идеални части от Урегулиран 

поземлен имот /парцел/ VІ /шести/, кв. 12 
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/дванадесети/,  планоснимачен №569 по плана на с. 

Долно Дряново,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №117 от 20.03.2018 г. и с площ  

от 800 / осемстотин/ кв.м. за целия имот.  АЧОС 

№5256/24.04.2018 г. 

7. (нова с Решение№ 477 от Протокол №38/ 

21.06.2018г.) 190/720 идеални части от Урегулиран 

поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/, планоснимачен 

№358, кв. 6 /шести/, по плана на с. Долно Дряново, 

община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със 

Заповед № 17/15.01.2018 г. и  с площ  за целия имот 

720 /седемстотин и двадесет / кв.м.  Акт за поправка 

на акт за частна общинска собственост 

№22/12.04.2018 г. 

8.  (нова с Решение№ 545 от Протокол №43/ 

17.09.2018г.)   1092/4393 идеални части от урегулиран 

поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, планоснимачен 

№№513, 514, 515, 517, 520, кв. 45 /четиридесет и 

пети/, по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област 

Благоевград. Одобрен със Заповед № 575/1973 г. и  

Заповед №180/2018 г, с площ  за целия имот 4393 

/четири хиляди триста деветдесет и три/ кв.м..  АЧОС 

№5424/08.08.2018 г. 

9. (нова с Решение№ 545 от Протокол №43/ 

17.09.2018г.)    Имот с планоснимачен № 544, кв. 3 

/трети/ по плана на с. Горно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед № 

15/1990 г. и  Заповед № 254/2018 г.с площ  на имота 

315 /триста и петнадесет/ кв.м, който участва в 

убразуването на УПИ /парцел/ ХІV /четиринадесети/, 

с площ от 315 кв. м.  АЧОС №5424/11.07.2018 г. 
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10. (нова с Решение№ 545 от Протокол №43/ 

17.09.2018г.)  575/1460 идеални части от урегулиран 

поземлен имот /парцел/ V /пети/, планоснимачен 

№557, кв. 41А /четиридесет и едно А/, по плана на с. 

Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. 

Одобрен със Заповед № 2/1993 г. и  Заповед 

№471/2017 г, с площ  за целия имот 1460 /хиляда 

четиристотин и шестдесет/ кв.м.  АЧОС 

№5432/10.09.2018 г. 

   

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ 

ПОД НАЕМ  ПРЕЗ 2018  ГОДИНА 

1. Част от недвижим имот–публична общинска 

собственост, представляваща помещение с площ от 

83 /осемдесет и три/ кв. м., находящо се в 

югозападната част на мазето на двуетажна масивна 

сграда –пенсионерски клуб в УПИ ІV, кв.23  по плана 

на с. Дъбница, община Гърмен. 

2. Част от недвижим имот–публична общинска 

собственост, представляваща помещение с площ от 

135 /сто тридесет и пет/ кв. м., находящо се в мазето 

на двуетажна масивна сграда –кметство в УПИ ІІІ, кв. 

14  по плана на с. Дебрен, община Гърмен. 

3. Част от недвижим имот–публична общинска 

собственост, представляваща помещение в мазето на 

УПИ І, кв. 19 по плана на с.Дебрен, одобрен със 

заповед  №490/1969г. с площ за имота от 1100/хиляда 

и сто/ кв. м., ведно с построената през 

1984г.,едноетажна масивна сграда – Младежки дом, 
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със застроена площ  от 255/ двеста петдесет и пет / кв. 

м. 

4. Част от недвижим имот  - публична 

общинска собственост, представляваща помещение 

на УПИ ІІІ, кв. 14 по плана на с. Дебрен, одобрен със 

заповед №490 /1969г. с площ за имота 1700/хиляда и 

седемстотин/ кв.м.,ведно с построената през 1990г. 

двуетажна масивна сграда – Кметство, със застроена 

площ от 160 /сто и шестдесет/кв.м. 

5. Част от недвижим  имот – публична 

общинска собственост, представляващ помещение с 

площ от 85 кв. м., находящо се на първи етаж от 

триетажна масивна сграда – Кметство, УПИ ІІ, кв. 1 

по плана на с. Хвостяне, общ. Гърмен, при граници и 

съседи: От три страни улица и УПИ І - училище,  

АПОС №146/09.08.2004 г. 

6. Част от имот пл.№216 /двеста и 

шестнадесет/, кв.23 /двадесет и три/  по плана на с. 

Дъбница, община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №575 от 1973 год. с площ  от 

265 /двеста шестдесет и пет/ кв.м., който с имоти 

пл.№217 /двеста и седемнадесет/ и 280 /двеста и 

осемдесет/  участва в образуването на УПИ ІV 

/четвърти/, кв. 23 /двадесет и три/ с площ за целия 

урегулиран поземлен имот от 4200 /четири хиляди и 

двеста/ кв.м, ведно с построената през 1968 година в 

имота триетажна масивна сграда със застроена площ 

от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв.м.  

/бивша административна сграда на ТКЗС 

с.Дъбница/АЧОС 58/26.03.2008г./. 
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7. Част от урегулиран поземлен имот /парцел/  

І /първи/,   кв. 24 /двадесет и четири/ по плана на с. 

Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №575 от 1973 год. с площ за 

имота от 7425 /седем хиляди четиристотин двадесет и 

пет/ кв.м - представляващ  парк.  

8. Част от урегулиран поземлен имот /парцел/  

І /първи/,   кв. 10 /десети/ по плана на с. Долно 

Дряново, община Гърмен, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №575 от 1973 год. с площ за 

имота от 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м - 

представляващ  площад.  

9. Самостоятелно помещение (с отделен вход) 

на първия етаж от административна сграда – 

кметство, находяща се в УПИ І /едно/, кв, 35 

/тридесет и пет/ по плана на село Гърмен със площ от 

25,38 /двадесет и пет цяло и тридесет и осем/ кв. м, 

АПОС № 50/01.02.2000 година. 

10. Част от урегулиран поземлен имот /парцел/ 

ХІІ /дванадесет/ от квартал 19 /деветнадесети/, по 

плана на с. Ковачевица, общ, Гърмен, одобрен със 

Заповед №14/1990 г. на Кмета на общината с площ за 

имота 600 /шестстотин/ кв. м, на първи етаж от 

двуетажна масивна сграда кметство и читалище.  

АПОС №156/22.100.2004 г. 

11. (нова с Решение № 446 от Протокол 

№35/ 04.04.2018 г.) Пространство от 36.00 /тридесет и 

шест/ кв. м. в средата на северозападната страна на 

кота +9.4 м. от покрива на административна сграда, 

намираща се в /парцел/ УПИ I /първи/, кв. 35 

/тридесет и пет/ по плана на село Гърмен, област 

Благоевград, което ще се ползва за инсталирането на 
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телекомуникационно инфраструктурно оборудване. 

АПОС № 50/01.02.2000 г. 

12. (нова с Решение № 460 от Протокол 

№37/ 04.06.2018 г.)  Зелена площ в кв.8 на с. 

Огняново с площ 107 кв. м. 

13. (нова с Решение № 460 от Протокол 

№37/ 04.06.2018 г.)   Терен находящ се под Върбата в 

с. Долно Дряново с площ 10 кв. м.  

14. (нова с Решение № 460 от Протокол 

№37/ 04.06.2018г.)  Терен под чинара в с. Гърмен, кв. 

„Заграде“ с площ 32 кв. м. 

15. (нова с Решение № 460 от Протокол 

№37/ 04.06.2018 г.)   Терен до кметството в с. 

Хвостяне с площ 90 кв. м.  

16. (нова с Решение № 575 от Протокол № 

45/ 28.11.2018 г.)   Терен с площ от 1 кв. м., находящ 
се в зелената площ между квартали 1, 4, 68 по плана 
на с. Дебрен, общ. Гърмен. 

 17. (нова с Решение № 575 от Протокол № 

45/ 28.11.2018 г.) Склад с площ от 420 кв. м., находящ 
се в УПИ V, планоснимачен № 470, кв. 39, с площ за 
целия имот 1312 кв.м, по плана на с. Дъбница, общ. 
Гърмен, при граници и съседи: УПИ VIII - Иво 
Б.Ковачев; УПИ VIII - общински; От две страни 
улица и Общински терен . АЧОС №56/26.03.2008 г. 

 

 VІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ  ПРЕЗ 2018 

ГОДИНА 
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1. Нов местен асфалтов път село Рибново, 

община Гърмен – село Осеново, община 

Банско.  

2. Резервоар за питейна вода в с. Рибново – има 

акт 15, предстои да се издаде акт 16. 

 

VІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА 

ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 

2018 ГОДИНА 

       При постъпване през 2018 година до Кмета на 

общината предложения за замяна на имот-частна 

общинска собственост, на право на строеж върху 

имот частна общинска собственост, или на учредено в 

полза на общината право на строеж с имот или с 

право на строеж –собственост на държавата, на 

физически лица или на юридически лица, същите ще 

се процедират като бъдат спазени разпоредбите на 

чл.40 от Закона за общинската собственост.  

 

 

VІІІ. ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА 

ЧАСТНИ ИМОТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА: 

1. Отчуждаване на имоти, необходими за 

изграждане на обект „Местен асфалтов път село 

Рибново, община Гърмен – село Осеново, община 

Банско” с обща площ от 5,340 дка.; 

2. Отчуждаване на земеделски имоти за 

околовръстен път село Огняново – село Гърмен; 
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3. Отчуждаване на имоти, необходими за 

изграждане на улица между о.т 251. о.т.251А и о.т. 

250А,  по плана на Курорт Огняновски минерални 

бани, община Гърмен с обща площ на отчуждаването 

– 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м. 

 

 

 ІХ. ОБЕКТИ ПО ГЛАВА VІІІ ОТ 

ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗ 2018 

ГОДИНА : 

1. Местен асфалтов път село Рибново, община 

Гърмен – село Осеново, община Банско. 

 

 

 

    Х. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ 

ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 

ГОДИНА 

 

 

 

№ 

по 

ре

д 

 

Вид дейност 

Прогно

зен 

резулта

т в лв. 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Отдаване под наем на имоти 75 000 
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 Всичко от управление на имоти-

общинска собственост 

75 000 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Продажба на имоти-общинска 

собственост 

100 000 

2. Учредени вещни права 3 000 

 Всичко от разпореждане с имоти-

общинска собственост 

178 000  

 ВСИЧКО ПРИХОДИ   

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности ( 

геодезически заснемания, 

кадастрални карти, изготвяне и 

процедиране на ПУП и др.) 

50 000 

2. За оценки  5 000 

3. За обявления 5 000 

4.  За придобиване на имоти, чрез 

отчуждаване 

5 000 

5. За премахване на сгради 15 000 

   

 ВСИЧКО РАЗХОДИ 80 000 

 

ХІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Настоящата програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в 

община Гърмен за 2018 година се приема на 

основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС в изпълнение на 

Стратегията за управление на общинската 

собственост за периода 2015-2019 година. 
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По своята същност тя е отворен документ и 

може да се актуализира през годината. 

 

Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост е приета с Решение 

№ 415 от Протокол 32 от 31.01.2018г. г. на 

Общински съвет с. Гърмен. Актуализирана с: 

Решение № 446 от Протокол № 35 / 04.04.2018г., 

Решение№ 460 от Протокол № 37/ 04.06.2018г., 

Решение№ 477от Протокол № 38/ 21.06.2018г.   

     Решение№ 545от Протокол № 43/ 17.09.2018г. 

     Решение№ 561от Протокол № 44/ 16.10.2018г. 

     Решение № 575от Протокол № 45/ 28.11.2018 г. 

 

 

Председател на ОбС:…… ……….                                                               

/Исмет Узунов/ 
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	16. (нова с Решение № 575 от Протокол № 45/ 28.11.2018 г.)   Терен с площ от 1 кв. м., находящ се в зелената площ между квартали 1, 4, 68 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.

