
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 248 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне на размера на местните данъци на територията на община Гърмен.  

 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, при 

спазване изискванията на чл. 26 и 28, ал.1 и 2 от Закона за нормативните актове.  

 

С 9 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 248 

 

Изменя и допълва Наредба за определяне размера на местните данъци на територията 

на община Гърмен,  приета с Решение № 251/Протокол  № 21 от 15.05.2014 г., последно 

изменена и допълнена с Решение № 590/Протокол № 46 от 28.12.2018 г., както следва: 

§1. В чл. 7, ал. 1 се изменя така:  

„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на 

страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в 

строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти 

извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от 

Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато 

това се изисква по реда на специален закон.“  

§2. В чл. 8, ал. 7, изречение второ, след думите „възложителя на строежа“ се добавя „в 

двуседмичен срок“; 

§3. В чл. 9, ал. 2 се създава изречение второ: „Подадените данни в чл.8, ал.7 от един 

възложител ползват останалите възложители“  

§4. В чл. 10, ал.4 думите „служби на бюджетна издръжка“ се заменят с 

„административни органи“. 

§5. В чл. 17, ал.4 се изменя така: 

„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на 

общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се 

определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, 

определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на 

данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ 

§6. В чл. 30, ал.2 се отменя. 

§7. В чл. 37 се създават нови ал. 3 и 4:  

„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, 

лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат 

данъка в двумесечен срок от получаването му. 



(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 

8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“  

§8. В чл. 40: 

а) в ал. 3 се създава нова т. 5: 

„ 5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по  чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ“; 

б) в ал. 4 изречение трето се изменя така: „При придобиване на превозно средство по 

наследство декларацията се подава в срока по чл. 32, като в случай че същата не е подадена в 

посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за 

превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на 

населението“; 

в) в ал. 7 изречение второ се заличава: 

§9. В чл. 48, ал.1, т. 2 след думите „на регистрация“ се добавя „при доставки на услуги 

по чл. 97а и“. 

§10. В чл. 58: 

а) ал.2 се изменя така: „Размерът на дължимия данък за календарния месец се 

определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната 

система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като 

броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“;  

б) създава се нова ал.3: 

„(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, 

както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на 

Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за туристическа 

информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на  чл. 5а.“; 

в) създава се нова ал.6: 

„(6) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на общините в 

срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:  

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен 

на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на  чл. 5а, и 

софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община, 

или 

2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената 

информация от Единната система за туристическа информация.“;  

г) досегашната ал. 3 става ал.7. 

 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 249 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО:  2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен.  

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията, 

при спазване изискванията на чл. 26 и 28, ал.1 и 2 от Закона за нормативните актове.  

 

С 9 - ГЛАСА ЗА, 1 – ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 249 

 

Изменя и допълва Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Гърмен, приета с Решение № 120/Протокол  № 9 от 20.06.2008 г. на 

общински съвет село Гърмен, както следва: 
 

§1. Чл. 17, ал. 1 се изменя така: 

„(1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 

4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат:  

1. открити обекти за спортни и културни дейности; 

2. площадки за игра; 

3. преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които не могат да заемат повече от 10 на сто 

от площа на имота; 

4. монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57 от ЗУТ“ 
 

§2. В чл. 51, ал. 3, думите „или упълномощено от него длъжностно лице“ се заличават. 
 

§3. В чл. 52: 

а) ал. 2 се изменя така: 

„(2) Наказва се с глоба, ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което: 

1. упражнява спорове в парковете и градините извън определените за това места, с 

което застрашава посетителите – от 50 до 100 лева; 

2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, 

цветни фигури и детски площадки – 100; 

3. развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира 

технически екскременти – 100 лева; 

4. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и 

декоративна растителност или коси трева без разрешение – от 50 до 100 лева; 

5. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на 

зелената система – от 50 до 100 лева; 

6. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество – от 300 до 1 000 лева; 
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7. извърша продажби без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, 

извършва услуги или устройства на забавления – от 50 до 100 лева; 

8. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени 

мероприятия на открито в елените площи без разрешение  – от 50 до 100 лева; 

9. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел – от 50 

до 100 лева; 

10. поставя по дърветата в обществените зелени площи рекламно-информационни 

елементи или други съоръжения – от 50 до 100 лева; 

б) ал. 6 се изменя така: 

„(6) Когато някое от нарушенията по ал. 1 и ал. 2, т.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 е извършено 

от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 

100 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание“. 

в) създава се нова ал. 7: 

„(8) Наказва се с имуществена санкция в размер от 2 000 до 40 000 лв., едноличен 

търговец или юридическо лице, което извърши нарушение по ал. 2, т.6.“ 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 250 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 3.  Кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение „Текущ 

ремонт на читалище „Зора“ село Дъбница, по Проект „Красива България“, Мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места“. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси . 

 

С 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 250 

 

1. Общинският съвет одобрява участието на Община Гърмен с проектно предложение 

„Ремонт на читалище „Зора“ в село Дъбница“ по мярка М01 „Подобряване на 

обществената среда в населените места“ към Проект „Красива България“ 

2. Дава съгласие Община Гърмен да осигури необходимото съфинансиране в размер на 

103 450,77 лв. или 52 % от общата стойност на проектното предложение. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 251 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 4. Кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение „Текущ 

ремонт на здравна служба в с. Огняново, община Гърмен“ по Проект „Красива България“, на 

Министерство на труда и социалната политика, Мярка М02 „Подобряване на социалната 

инфраструктура“. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси .  

 

 

С 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 251 

 
1. Общинският съвет одобрява участието на Община Гърмен с проектно предложение  

„Текущ ремонт на здравна служба в с.Огняново,  община Гърмен“ по  Проект  „Красива 

България”  на Министерство на труда и социалната политика, Мярка М02 „Подобряване на 

социалната инфраструктура” 

2. Дава съгласие Община Гърмен да осигури необходимото съфинансиране в размер на 

36 072,04 лв. или 52 % от общата стойност на проектното предложение. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 252 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 5. Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.  

 

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

администрация и във връзка с чл. 24, ал.1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци.  

 

С 10 - гласа ЗА, 4 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 252 

 

Дава съгласие кметът на община Гърмен да предприеме необходимите законови 

действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените 

средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за 

закупуване 2 /два/ броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване с 

надстройка – нови, неупотребявани  за събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци на обща стойност в размер на 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) без ДДС или 

600 000 (шестотин хиляди) лева с включен ДДС. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 253 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 6. Отпускане на финансова помощ на Многопрофилна болница за активно 

лечение „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси.  

 

С 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 253 

 

 Общински съвет – Гърмен отпуска финансова помощ в размер на 5 000 /пет хиляди / 

лева на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев за 

финансово подпомагане за допълнителни възнаграждения на медицинските 

професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, лаборанти и др.) 

       Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на община Гърмен. 

 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                           / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 254 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 7. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2020 година на 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, 4 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 254 

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 77 се 

допълва: 

78. Имот планоснимачен №207 /двеста и седем/,  кв. 1 /първи/ по плана на с. Марчево, 

община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед №1 от 1993 г.  и Заповед №372 от 

2020 г. с площ за имота от 280 /двеста и осемдесет/ кв. м.  АЧОС № 5943/22.06.2020 г. 

79. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.146 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка сто четиридесет и шест/ по кадастралната 

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

изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград, местност "Градец",  с площ на имота 317 /триста и седемнадесет/ кв. м.  с 

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

земеделска земя. Категория на земята: нула. Номер по предходен план 034143.  АЧОС 

5999/03.10.2020 г. 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА, след точка 20 се допълва: 

21. 85/3183 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV 

/четиринадесети/, кв. 71, планоснимачен №918, по плана на с. Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград. Одобрен със Заповед № 9/1999 г, Заповед № 448/2020 г. и с площ  за 

целия имот 3183 /три хиляди сто осемдесет и три / кв.м. АЧОС 5989/20.10.2020 г. 

22. 140/640 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/, 

планоснимачен №556,  кв. 17 /седемнадесети/ по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, 

област Благоевград. Одобрен със Заповед №15/1990 г, с площ за целия имот от 640 

/шестстотин и четиридесет/ кв. м. Имот пл. №556 участва в образуването на УПИ VІІ с площ 

от 500 кв. м. АЧОС №32/05.10.2020 г. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                          / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 255 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 8. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с. 

Гърмен. 

 

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

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1 и ал. 5 от 

ЗЕСМФИ, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет с. Гърмен.  
 

С 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 255 

 

            1. Общински съвет на община Гърмен дава съгласие за отдаване под наем на част от 

недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ покривно пространство с 

площ от 20 (двадесет) кв. м., находащо се в западната част на триетажна масивна сграда – 

Административна сграда кметство със застроена площ от 490 кв. м. в УПИ I, кв. 35 по 

регулационния план на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 

2/1993 г., с площ на имота 2100 кв. м., по реда на чл. 30, ал. 1 и ал. 5 от ЗЕСМФИ.  

2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за отдаване под наем на 

гореописания обект за срок от 5 години при месечна наемна цена в размер на 324,00 /триста 

двадесет и четири/ лева без ДДС.  

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                          / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 256 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 9. Отдаване под аренда на земеделски имот от общинския поземлен фонд в 

землището на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград. 

 

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

администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 

14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 20 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

 

С 12 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 256 

 

1. Да се проведе публичен търг за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на 

имот с идентификатор 66874.31.252 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка тридесет и едно точка двеста петдесет и две/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1665 от 27.09.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землище село Скребатно, местност „Плевнището“, с 

площ на целия имот 6097 /шест хиляди и деветдесет и седем/ кв. м, с трайно предназначение 

на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория 9, (номер на 

преходен план 031252), при граници и съседи: 66874.31.254, 66874.31.253, 66874.31.90, 

66874.31.241, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1086 от 20.07.2015 г. вписан в 

Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

2. Определя начална годишна арендна тръжна цена в размер на 79,26 лева (седемдесет 

и девет лева и двадесет и шест стотинки). 

3. Упълномощава Кмета на общината да открие процедурата, проведе търга и сключи 

договор за аренда. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                          / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 257 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

имот, находящ се в село Горно Дряново, община Гърмен. 

 

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

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската собственост и във 

връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  
 

С 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 257 

 

1. Да се прекрати съсобствеността  върху недвижим имот между община Гърмен от 

една страна, Кезим Ахмедов Зайков и Джумиле Ибрахимова Зайкова от друга, чрез продажба 

на частта на община Гърмен, а именно 140/640 идеални части от Урегулиран поземлен имот 

/парцел/ VІІ /седми/, планоснимачен №556,  кв. 17 /седемнадесети/ по плана на с. Горно 

Дряново, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед №15/1990 г, с площ за 

целия имот от 640 /шестстотин и четиридесет/ кв. м. Имот пл. №556 участва в образуването 

наУПИ VІІ с площ от 500 кв. м, на съсобствениците Кезим Ахмедов Зайков и Джумиле 

Ибрахимова Зайкова, и двамата с адрес с. Горно Дряново, общ. Гърмен съгласно Нотариален 

акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение № 78, том 3, рег. 

№5388, дело 456/21.07.2020 г. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1400.00 

/хиляда и четиристотин лева/ без ДДС от 06.11.2020 г. и определя същата като продажна 

цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен.  

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                          / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 258 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 11.  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

имот, находящ се в село Огняново, община Гърмен. 

 

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

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската собственост и във 

връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  
 

С 12 - гласа ЗА, 2 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 258 

 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от 

една страна и „ВИП СИТИ ИНВЕСТ“  ЕООД със седалище и с адрес на управление с. 

Буково, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, от друга, чрез продажба на частта на община 

Гърмен,  а именно: 85/3183 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV 

/четиринадесети/, кв. 71, планоснимачен №918, по плана на с. Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград. Одобрен със Заповед № 9/1999 г, Заповед № 448/2020 г. и с площ  за 

целия имот 3183 /три хиляди сто осемдесет и три / кв.м, на „ВИП СИТИ ИНВЕСТ“  ЕООД 

със седалище и с адрес на управление с. Буково, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, с 

управител и представляващ Сухат Исмаил Мехрен, съгласно Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот, № 71, том І,  рег. №2051, дело 69/12.10.2020 г. 

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

400.00 / три хиляди и четиристотин лева/ без ДДС от 06.11.2020 г. и определя същата като 

продажна цена.  

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен.  

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                          / инж. Денис Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 259 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 12. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с. 

Марчево. 

 

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. Поименно гласуване. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 259 

 

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

както следва: Имот планоснимачен № 207 /двеста и седем/,  кв. 1 /първи/ по плана на с. 

Марчево, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед № 1 от 1993 г.  и 

Заповед № 372 от 2020 г. с площ за имота от 280 /двеста и осемдесет/ кв. м, при граници и 

съседи: Улица; УПИ ІV - 7 - Лина Боздева и др.; Край на регулация. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на      4 160 

/четири хиляди сто и шестдесет лева/ без ДДС от 06.11.2020 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 № 260 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 13. Продажба на имот с идентификатор № 53326.34.146, местност 

„Градец“ по КККР на землище село Огняново, 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. Поименно гласуване. 

 

С 10 - гласа ЗА, 3 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 260 

 

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

представляващ имот с идентификатор № 53326.34.146, с начин на трайно ползване „Друг вид 

земеделска земя“ с площ от 317 кв. м, категория на земята – некатегоризирана, с трайно 

предназначение на територията – земеделска в местността „Градец“ по кадастралната карта и 

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

313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 5999 от 03.10.2020 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 12 626 (дванадесет хиляди 

шестстотин двадесет и  шест) 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 № 261 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 14. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

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

№ 53326.55.6, местност „Горно грамаде“, землище село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 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 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 261 

 

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 53326.55.6, местност 

„Горно грамаде“ по одобрената със Заповед № 18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния 

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

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

53326.54.254, местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – пасище на община Гърмен, 

поземлен имот  с идентификатор 53326.54.313, местност „Горно грамаде“,  землище с. 

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

53326.54.252, местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – пасище на община Гърмен 

и  поземлен имот  с идентификатор 53326.54.313, местност „Горно грамаде“,  землище с. 

Огняново – селскостопански път 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 № 262 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 14. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

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

№ 53326.55.6, местност „Горно грамаде“, землище село Огняново, 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 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 262 

 

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 53326.55.6, местност „Горно грамаде“, по 

одобрената със Заповед № 18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК 

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

област Благоевград, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 53326.54.254, 

местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – пасище на община Гърмен, поземлен 

имот  с идентификатор 53326.54.313, местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – 

селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с идентификатор 53326.54.252, 

местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – пасище на община Гърмен и  поземлен 

имот  с идентификатор 53326.54.313, местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – 

селскостопански 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. 

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 № 263 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 14. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен  

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

№ 53326.55.6, местност „Горно грамаде“, землище село Огняново, 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 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 263 

 

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 

транспортен достъп  до  поземлен имот с идентификатор 53326.55.6, местност „Горно 

грамаде“,по одобрената със Заповед № 18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на 

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

Гърмен, област Благоевград преминаващ през поземлен имот с идентификатор 53326.54.254, 

местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – пасище на община Гърмен, поземлен 

имот  с идентификатор 53326.54.313, местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – 

селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с идентификатор 53326.54.252, 

местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – пасище на община Гърмен и  поземлен 

имот  с идентификатор 53326.54.313, местност „Горно грамаде“,  землище с. Огняново – 

селскостопански път 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 № 264 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 15. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 53326.61.4, 

местност „Горно грамаде“, по одобрената кадастрална карта на землище село 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 от ЗУТ. 

 

С 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 264 

 

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

устройствен план - план за застрояване/  за промяна предназначението на имот с 

идентификатор 53326.61.4, местност „Горно грамаде“, по одобрената 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  жилищно 

строителство. 

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 Сюлейман Чолаков. 

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 № 265 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 16. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 47408.47.2, 

местност „Падарката“, по одобрената кадастрална карта на землище село Марчево, 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 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 265 

 

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

устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с 47408.47.2, местност 

„Падарката“, по одобрената със Заповед №  РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния 

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

община Гърмен, област Благоевград за  жилищно строителство. 

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

чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от Георги Ангелов Райков. 

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 № 266 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 12/03.12.2020 

ГОДИНА  

 

 ОТНОСНО: 17. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-

ПП/ на кабелно трасе на електропровод СрН 20 kV, захранващ УПИ VII  и XVII, квартал 61 

по плана на 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 13 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 266 

 

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

трасе на електропровод СрН 20 kV, захранващ УПИ VII и ХVII, квартал 61 по плана на село 

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

18366.138.307, местност „Шопарланка“, 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 и 

поземлен имот с идентификатор 18366.138.205, местност „Шопарланка“, 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 – нива 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! 

 

 

 

 


