
ПРОТОКОЛ № 44 /16.10.2018 Г. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 556 

 

Общински съвет Гърмен отменя Решение №538 от Протокол № 43/ 

17.09.2018г. 

 

РЕШЕНИЕ № 557 

 

Общински съвет Гърмен отменя Решение №540 от Протокол № 43/ 

17.09.2018г. 

 

РЕШЕНИЕ № 558 

 

Общински съвет Гърмен отменя Решение №546 от Протокол № 43/ 

17.09.2018г. 

 

РЕШЕНИЕ № 559 

 

Отменя на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета и 

организацията на работа и условията на отглеждане във временния приют на 

територията на община Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ № 560 

 

Приема Наредба за управление на горските територии – собственост на 

община Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ №561 

 

Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2018 година в община Гърмен, както следва: 

 

I. в глава И. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след точка 

271 се допълва: 

            272. 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. 

            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. 

 

РЕШЕНИЕ № 562 

 

 1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска 

собственост, представляващ имот № 025022, с начин на трайно ползване „Нива“, 

с площ от 5,092 дка, пета категория, находящ се в местността „Мерата“, по 

картата на землището на село Марчево, съгласно с АЧОС № 1140/01.04.2016 год., 

вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 6 574 

(шест хиляди петстотин седемдесет и четири) лева, която е пазарната цена, 

определена от лицензирани оценители с оценка от 01.10.2018 година. 

 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедура по продажба 

на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 563 

 

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

представляващ имот № 025023, с начин на трайно ползване „Нива“, с площ от 

5,092 дка, пета категория, находящ се в местността „Мерата“, по картата на 

землището на село Марчево, съгласно с АЧОС № 1141/01.04.2016 год. вписан в 

Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 6 574 

(шест хиляди петстотин седемдесет и четири) лева, която е пазарната цена, 

определена от лицензирани оценители с оценка от 01.10.2018 г. 

3. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 

на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 564 

 

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

представляващ имот № 025024, с начин на трайно ползване „Нива“, с площ от 



5,092 дка, пета категория, находящ се в местността „Мерата“, по картата на 

землището на село Марчево, съгласно с АЧОС № 1139/01.04.2016 год. вписан в 

Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 6 574 

(шест хиляди петстотин седемдесет и четири) лева, която е пазарната цена, 

определена от лицензирани оценители с оценка от 01.10.2018 г. 

3. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба 

на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 565 

 

 1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска 

собственост, представляващ имот № 031003, с начин на трайно ползване „Нива“, 

с площ от 13,996 дка, девета  категория, находящ се в местността „Туркаре“, по 

картата на землището на село Марчево, съгласно с АЧОС № 2893/20.07.2017 год., 

вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 17 467 

(седемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и седем) лева, която е пазарната 

цена, определена от лицензирани оценители с оценка от 01.10.2018 година. 

 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедура по продажба 

на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 566 

 

 1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска 

собственост, представляващ имот № 031011, с начин на трайно ползване „Нива“, 

с площ от 2,002 дка, девета категория, находящ се в местността „Туркаре“, по 

картата на землището на село Марчево, съгласно с АЧОС № 2894/20.07.2017 год., 

вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 2 498 

(две хиляди четиристотин деветдесет и осем) лева, която е пазарната цена, 

определена от лицензирани оценители с оценка от 01.10.2018 година. 

 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедура по продажба 

на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 567 

 

1. Открива процедура за учредяване право на строеж за изградена на 

жилищна сграда, с площ на застрояване 50 /петдесет/ вк. м. в източната част на 

имот пл. № 582, от урегулиран поземлен имот /парцел/ I /първи/, вк. 4 /четвърти/, 

по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, и с площ на имота 465 

/четиристотин шестдесет и пет/ вк. м., при граници и съседи: От две страни 

улица; УПИ- II Общински; УПИ – XIII – 581 Вейсал Махмудов. 

 2.Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в 

размер на 150.00 /сто  и петдесет/ лева без Д ДС и определя същата като начална 

тръжна цена. 



3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на строеж по реда на 

ЗОС и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

РЕШЕНИЕ № 568 

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

местната администрация и чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за 

изработване на ПУЛ - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе на път 

с трайна настилка за достъп до ПИ № 000321, местност „Алямски рид“, КВС землище 

село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през ПИ № 000234 - 

полски път на община Гърмен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години. 

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

местната администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава да се изработи подробен 

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

достъп до ПИ № 000321, местност „Алямски рид“, КВС землище село Долно Дряново, 

община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през ПИ № 000234 - полски път на 

община Гърмен. 

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

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

изискванията на ЗУТ и Наредбите към него. 

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

чл.125, ал.1 от ЗУТ одобрява представеното задание за изработване на подробен 

устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе на път за достъп до ПИ № 

000321, местност „Алямски рид“, КВС землище село Долно Дряново, община Гърмен, 

област Благоевград, преминаващ през ПИ № 000234 - полски път на община Гърмен. 

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

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

            Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.124б, ал.4 от 

ЗУТ. 

 

 


