
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 232 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 1. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-201/23.10.2020 г. от Областен 

управител на област гр. Благоевград. 

 

 

 На основание чл. 32, ал. 2, пр. 1-во, чл. 31, ал. 1, т. 5, чл. 32, ал. 1 от Закона за 

администрацията и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № ОА-АК – 

201/23.10.2020 г. от Областния управител на област гр. Благоевград.  

 

С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 232 

 

Отменя Решение № 223 в частта точка 3 /трета / от Протокол № 10/09.10.2020 г. на 

Общински съвет Гърмен. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 233 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 2. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-202/23.10.2020 г. от Областен 

управител на област гр. Благоевград. 

 

На основание чл. 32, ал. 2, пр. 1-во, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 1 от Закона за 

администрацията и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № ОА-АК – 

202/23.10.2020 г. на Областния управител на област гр. Благоевград.  

 

С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 233 

 

Отменя Решение № 222 в частта точка 4 /четири/ от Протокол № 10/09.10.2020 г. на 

Общински съвет Гърмен. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 234 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 3. Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2020 година в община Гърмен. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост.  

С 9 - гласа ЗА, 6 – ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 234 

Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2020 година в община Гърмен, както следва: 
 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА след точка 74 се 

допълва: 

75. Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІ  /единадесети/,  кв. 54 /петдесет и четири/ 

по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед 

№575/1973 г, с площ за имота от 620 /шестстотин и двадесет/ кв. м. АЧОС №5983/30.09.2020 

г. 

76. Поземлен имот с идентификатор 62640.37.49 /шестдесет и две хиляди шестстотин 

и четиридесет точка тридесет и седем точка четиридесет и девет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрен със Заповед №РД-18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Скока",  с площ на имота 1042 /хиляда четиридесет и два/ кв. м.  с трайно 

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

земя. Категория на земята: девета. Номер по предходен план 037047. АЧОС 

№5985/01.10.2020 г. 

77. Поземлен имот с идентификатор 22616.5.133 /двадесет и две хиляди шестстотин и 

шестнадесет точка пет точка сто тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрен със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност 

"Алямски рид",  с площ на имота 5085 /пет хиляди осемдесет и пет/ кв. м.  с трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - гори и храсти в  

земеделска земя. Категория на земята: девета. Номер по предходен план 037047.005133, 

предишен идентификатор 22616.5.128. АЧОС №5987/19.10.2020 г. 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА, след точка 18 се допълва: 

19. 14/520 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/, пл. 

№88, 91, 536,  кв. 19 /деветнадесети/,  по плана на с.Горно Дряново, община Гърмен, област 



Благоевград. Одобрен със Заповед №15 от 1990 г. и Заповед №537 от 2020 г. с площ за целия 

имота от 520 /петстотин и двадесет / кв. м. АЧОС №5979/21.09.2020 г. 

20. 196/526 идеални части от имот пл. №312, кв. 14 /четиринадесети/,  по плана на 

с.Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед №509 от 1968 г. 

и Заповед №539 от 2019 г. с площ за целия имота от 526 /петстотин двадесет и шест/ кв. м. 

АЧОС №5975/17.08.2020 г. 

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  ПРЕЗ 2020  ГОДИНА, след точка 20 се допълва:  

21.  Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 

покривно пространство с площ от 20 /двадесет/ кв. м, находящо се в западната част на 

триетажна масивна сграда – Административна сграда кметство в УПИ І /първи/, кв. 35 

/тридесет и пет/ по плана на с. Гърмен, обл. Благоевград. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 235 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 4. Продажба на имот с идентификатор № 22616.5.133, местност 

„Алямски рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

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

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

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

общинско имущество.  

 

С 9 - гласа ЗА, 7 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 235 

 

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

представляващ имот с идентификатор № 22616.5.133, с начин на трайно ползване „Храсти“  с 

площ от 5085 кв. м, категория на земята при неполивни условия – 8, с трайно предназначение 

на територията – земеделска в местността „Алямски рид“ по кадастралната карта и 

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

301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 5987 от 19.10.2020 г., вписан в 

Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност на 5 172 (пет хиляди сто седемдесет и 

два) и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 236 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 5. Продажба на имот с идентификатор № 62640.37.49, местност „Скока“ 

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

 

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

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

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

общинско имущество.  

 

С 9 - гласа ЗА, 7 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 236 

 

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

представляващ имот с идентификатор № 62640.37.49, с начин на трайно ползване „Друг вид 

земеделска земя“ с площ от 1042 кв. м, категория на земята при неполивни условия – 9, с 

трайно предназначение на територията – земеделска в местността „Скока“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД -18-

408/12.06.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 5985 от 01.10.2020 г., вписан в 

Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от 

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност на 1 054 (хиляда и петдесет и четири) 

лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 237 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 6. Продажба на имот с идентификатор № 24267.115.18, местност 

„Кюприджик дере“ по КККР на землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.  

 

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

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

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

общинско имущество.  

 

С 10 - гласа ЗА, 7 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 237 

 

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

представляващ имот с идентификатор № 24267.115.18, с начин на трайно ползване „Нива“ с 

площ от 6899 кв. м, категория на земята при неполивни условия – 8, с трайно предназначение 

на територията – земеделска в местността „Кюприджик дере“ по кадастралната карта и 

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

1661/27.09.2018 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 818 от 30.01.2014 г., вписан в 

Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 10 355 (десет хиляди триста петдесет и 

пет) лева и определя същата като начална тръжна цена. 
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен търг, 

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 238 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

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

на с. Дъбница. 

 

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

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

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

общинско имущество.  

 

С 10 - гласа ЗА, 7 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 238 

 

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

както следва: Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІ  /единадесети/,  кв. 54 /петдесет и 

четири/ по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед 

№575/1973 г, с площ за имота от 620 /шестстотин и двадесет/ кв. м, при граници и съседи: 

УПИ І - Румен и Антоанета Михайлови; УПИ ІХ - общински; УПИ Х - общински; улица. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на      6 200 

/шест хиляди и двеста лева/ без ДДС от 27.10.2020 г. и определя същата като начална тръжна 

цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда на ЗОС и 

НРПУРОИ чрез публичен търг. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 239 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 8. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 53326.28.204, 

местност „Падинето“, по одобрената кадастрална карта на землище на с. Огняново, община 

Гърмен, област Благоевград.    

 

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

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

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 239 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 53326.28.204, 

местност „Падинето“, по одобрената със Заповед №  РД-18-313/15.05.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на  землище 

село Огняново, община Гърмен, област Благоевград за  къща за гости с търговски обект и 

кафе аперитив. 

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

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от Мехмед Мехмедов Кърджев. 

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

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

изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

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

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 127, ал. 2  от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

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

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

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

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 240 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 9. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план - парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 

18366.94.13, местност „Даръковица“,  землище на с. Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград.    

 

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

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

чл.125, ал.1 от ЗУТ.  

 

С 12 - гласа ЗА, 5 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 240 

 

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

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

съгласие за изработване на  ПУП-ПП /подробен устройствен план/ - парцеларен план на 

трасе за транспортен достъп  до  поземлен имот с идентификатор 18366.94.13, местност 

„Даръковица“, по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, 

община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 

18366.94.375, местност „Даръковица“,“,  землище с. Гърмен – селскостопански път на 

община Гърмен, поземлен имот с идентификатор 18366.94.369, местност „Даръковица“,“,  

землище с. Гърмен – пасище на община Гърмен и поземлен имот с поземлен имот с 

идентификатор 18366.94.448, местност „Даръковица“,“,  землище с. Гърмен – друг вид водно 

течение -  на община Гърмен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 241 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 9. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен  

план - парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 

18366.94.13, местност „Даръковица“,  землище на с. Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград.    

 

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

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

чл.125, ал.1 от ЗУТ. 

 

С 12 - гласа ЗА, 5 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 241 

 

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

администрация и  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се 

изработи ПУП-ПП /подробен устройствен план/ - парцеларен план на трасе за транспортен 

достъп  до  поземлен имот с идентификатор 18366.94.13, местност „Даръковица“, по 

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

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

Благоевград, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 18366.94.375, местност 

„Даръковица“, землище с. Гърмен – селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот 

с идентификатор 18366.94.369, местност „Даръковица“,  землище с. Гърмен – пасище на 

община Гърмен и поземлен имот с поземлен имот с идентификатор 18366.94.448, местност 

„Даръковица“,  землище с. Гърмен – друг вид водно течение -  на община Гърмен. 

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

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

изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 

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

дължина на трасето. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 242 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 9. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план - парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 

18366.94.13, местност „Даръковица“,  землище на с. Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград.    

 

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

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

чл.125, ал.1 от ЗУТ. 

 

С 12 - гласа ЗА, 5 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 242 

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, 

ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект ПУП-ПП /подробен 

устройствен план/ - парцеларен план на трасе за транспортен достъп  до  поземлен имот с 

идентификатор 18366.94.13, местност „Даръковица“, по одобрената със Заповед № 18 -

299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през 

поземлен имот с идентификатор 18366.94.375, местност „Даръковица“,“ землище с. Гърмен – 

селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с идентификатор 18366.94.369, 

местност „Даръковица“,“,  землище с. Гърмен – пасище на община Гърмен и поземлен имот с 

поземлен имот с идентификатор 18366.94.448, местност „Даръковица“, землище с. Гърмен – 

друг вид водно течение -  на община Гърмен. 

 

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

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

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

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 243 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 10. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план- парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 

18366.68.41, местност „Въпата“,  землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград .    

 

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

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

чл.125, ал.1 от ЗУТ.  
 

С 10 - гласа ЗА, 5 – ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 243 

 

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

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

съгласие за изработване на  ПУП-ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на 

трасе за транспортен достъп  до  поземлен имот с идентификатор 18366.68.41, местност 

„Въпата“, по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на 

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

област Благоевград, преминаващ през:  поземлен имот с идентификатор 18366.68.48, 

местност „Въпата“, землище с. Гърмен – селскостопански път на община Гърмен, поземлен 

имот с идентификатор 18366.68.49, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

селскостопански път на община Гърмен и поземлен имот с поземлен имот с идентификатор 

18366.95.464, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – друг вид водно течение на община 

Гърмен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 244 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 10. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план- парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 

18366.68.41, местност „Въпата“,  землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.    

 

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

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

чл.125, ал.1 от ЗУТ 

 

С 10 - гласа ЗА, 6 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 244 

 

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

администрация и  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се 

изработи ПУП-ПП /подробен устройствен план/ - парцеларен план на трасе за транспортен 

достъп  до  поземлен имот с идентификатор 18366.68.41, местност „Въпата“, по одобрената 

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

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

преминаващ през:  поземлен имот с идентификатор 18366.68.48, местност „Въпата“, землище 

с. Гърмен – селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с идентификатор 

18366.68.49, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – селскостопански път на община 

Гърмен и поземлен имот с поземлен имот с идентификатор 18366.95.464, местност „Въпата“, 

землище с. Гърмен – друг вид водно течение на община Гърмен. 

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

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

изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 

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

дължина на трасето. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 245 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 10. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план- парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 

18366.68.41, местност „Въпата“,  землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.    

 

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

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

чл.125, ал.1 от ЗУТ. 

 

С 10 - гласа ЗА, 5 – ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 245 

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, 

ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект ПУП-ПП /подробен 

устройствен план/ - парцеларен план на трасе за транспортен достъп  до  поземлен имот с 

идентификатор 18366.68.41, местност „Въпата“, по одобрената със Заповед № 18 -

299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални 

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

поземлен имот с идентификатор 18366.68.48, местност „Въпата“, землище с. Гърмен – 

селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с идентификатор 18366.68.49, 

местност „Въпата“, землище с. Гърмен – селскостопански път на община Гърмен и поземлен 

имот с поземлен имот с идентификатор 18366.95.464, местност „Въпата“, землище с. Гърмен 

– друг вид водно течение на община Гърмен. 

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

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

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

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 246 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 11. Одобряване на подобрен устройствен план – парцеларен план /ПУП-

ПП/ на трасе на път с трайна настилка за достъп до поземлен имот с идентификатор 

18366.22.14, местност „Решманица“, землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

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

администрация и чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията 

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 246 

 

          1. Одобрява се  ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/  за трасе  на  

път с трайна за достъп до  поземлен имот с идентификатор 18366.22.14, местност 

„Решманица“, по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор 

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

Гърмен, област Благоевград, преминаващ поземлен имот с идентификатор 18366.22.364, 

местност „Решманица“, по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, 

община Гърмен, област Благоевград – полски път на община Гърмен. 

          2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на община Гърмен за обнародване 

в „Държавен вестник“.  

          Решението може да се обжалва в тридесет дневен срок от обнародването му в  

„Държавен вестник“ по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административен съд 

Благоевград. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 247 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 11/11.11.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 12. Одобряване на подобрен устройствен план – парцеларен план /ПУП-

ПП/ на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 02381.52.30, местност 

„Омера“, землище село Балдево, община Гърмен, област Благоевград.  

 

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

администрация и  чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията. 

 

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ  № 247 

 

          1. Одобрява се  ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/  /ПУП - ПП/ 

на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 02381.52.30, местност 

„Омера“, по одобрената със Заповед № 18-300/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на 

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

област Благоевград, преминаващ през:  поземлен имот с идентификатор 02381.50.175, 

местност „Омера“, землище село Балдево – храсти на община Гърмен, поземлен имот с 

идентификатор 02381.50.206, местност „Омера“, землище село Балдево – нива на наследници 

на Стойна Илиева Бисолнева, поземлен имот с 02381.50.241, местност „Омера“, землище 

село Балдево – селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с 02381.51.120, 

местност „Омера“, землище село Балдево – селскостопански път на община Гърмен, 

поземлен имот с 02381.50.560, местност „Омера“, землище село Балдево – полски  път на 

община Гърмен, поземлен имот с 02381.51.10, местност „Омера“, землище село Балдево – 

селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с 02381.52.14, местност „Омера“, 

землище село Балдево – нива на община Гърмен, поземлен имот с 02381.52.24, местност 

„Омера“, землище село Балдево – пасище на община Гърмен          

         2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на община Гърмен за обнародване 

в „Държавен вестник“.  

          Решението може да се обжалва в тридесет дневен срок от обнародването му в 

„Държавен вестник“ по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административен съд 

Благоевград.    

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 


