Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 297
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 1. Отчет за дейността на Общински съвет с. Гърмен и неговите комисии
за период от 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.
В онлайн срещата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация мандат 2019-2023 г.
С 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие;
РЕШЕНИЕ № 297
Приема отчета за дейността на Общински съвет Гърмен и неговите комисии за
периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 298
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 2. Приемане на Етичен кодекс на общинските съветници в община
Гърмен за мандат 2019-2023 г.
В онлайн срещата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 2 от Правилника за организация и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация. Поименно гласуване.
С 15 - ГЛАСА ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 298
Приема на Етичен кодекс на общинските съветници в община Гърмен за мандат 20192023 г.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 299
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 3. Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на кмета
на община Гърмен за мандат 2019-2023 година.

В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
С 13 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 299
На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация приема Годишния отчет на Програмата за управление на кмета на община
Гърмен за мандат 2019-2023 г., за периода 01.02.2020 г. до 31.12.2020 година.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 300
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 4. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2021 година.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал.1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал.1 от Закона за
младежта.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 300
1. Приема Общински годишен план за младежта на община Гърмен за 2021 г.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 301
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 5. Отпускане на финансова помощ на Многопрофилна болница за
активно лечение „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 301
Общински съвет - Гърмен отпуска финансова помощ в размер на 15 000 /петнадесет
хиляди/ лева на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ гр. Гоце
Делчев за подпомагане на оборудване на лаборатория за PCR тестване.
Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на община Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 302
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 6. Кандидатстване на Община Гърмен по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 302
1. Дава съгласие Община Гърмен да разработи и кандидатства с проектно
предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + “ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да предприеме всички необходими
действия за подаване на проектно предложение по процедурата.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 303
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 7. Кандидатстване на Община Гърмен по процедура за директно
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 – ТОПЪЛ
ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID -19“ по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 303
1. Дава съгласие Община Гърмен да кандидатства с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP0015.001 – „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
2. Възлага на кмета на община Гърмен да подготви и подаде по електронен път чрез
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в
периода 2014-2020 (ИСУН 2020) проектно предложение по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - ТОПЪЛ
ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане.
3. Дейността по предоставяне на топъл обяд да бъде разкрита като местна дейност по
смисъла на Закона за публичните финанси.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 304
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 8. Откриване и наименуване на улици в село Огняново.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 27, ал. 1, т. 18, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 304
На основание чл. 27, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА:
1. Открива и наименува улица в село Огняново както следва:
- Улица „Четиридесет и пета“ от осова точка 87 до осова точка 87б;
- Улица „Четиридесет и шеста“ от осова точка 87а до осова точка 84;
2. Открива и наименува улици в курорта „Огняновски минерални бани“ както следва:
- Улица „Никола Жеков“ от осова точка 100 до осова точка 114;
- Улица „Горни минерални бани“ от осова точка 210 до осова точка 257.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 305
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 9. Продажба на имот, находящ се в село Горно Дряново, община
Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Общинския съвет Прие
РЕШЕНИЕ № 305
1. Открива процедура за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,
както следва: Имот с планоснимачен № 81, кв. 19 по плана на село Горно Дряново, община
Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед № 15/1990 година, изменена със Заповед
№ 252/24.04.2020 година на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 191 кв.м, с която
площ участва в образуването на УПИ III, кв. 19, при граници и съседи: от две страни път и
улица; от югозапад – община.
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от
лицензиран оценител на недвижими имоти на стойност на 1 910,00 /хиляда деветстотин и
десет лева/ без ДДС 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 306
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 10. Продажба на имот с идентификатор 24267.18.66, местност „Баир
арди“ по КККР на землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 14 - гласа ЗА, 2 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 306
1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор 24267.18.66, с начин на трайно ползване „нива“ с площ
от 7878 кв. м, категория на земята: 6, с трайно предназначение на територията: земеделска в
местността „Баир арди“ 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 № 5964 от 07.08.2020 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 11 817 (единадесет хиляди осемстотин
и седемнадесет) 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 307
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 11. Продажба на имот с идентификатор 24267.16.52, местност
„Балджиево блато“ по КККР на землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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. от Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
С 14 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 307
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор 24267.16.52, с начин на трайно ползване „нива“ с площ
от 4504 кв. м, категория на земята: 10, с трайно предназначение на територията: земеделска в
местността „Балджиево блато“ 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 № 1131 от 01.03.2016 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 6 756 (шест хиляди седемстотин
петдесет 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 308
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 12. Продажба на имот с идентификатор 24267.16.53, местност „Мандра
тарла“ по КККР на землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 308
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор 24267.16.53, с начин на трайно ползване „нива“ с площ
от 101 кв. м, категория на земята: 10, с трайно предназначение на територията: земеделска в
местността „Мандра тарла“ 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 № 6060 от 16.12.2020 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 152 (сто петдесет и два) 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 309
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т.13. Продажба на имот с идентификатор 62640.35.3, местност
„Кучешотория“ по КККР на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 309
1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор 62640.35.3, с начин на трайно ползване „нива“ с площ
от 737 кв. м, категория на земята: 10, с трайно предназначение на територията: земеделска в
местността „Кучешотория“ 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 № 6142 от 20.01.2021 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 955 (деветстотин 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 310
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 14. Продажба на имот с идентификатор 53326.40.98, местност „Селско
ливаде“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 310
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор 53326.40.98, с начин на трайно ползване „Гори и
храсти в земеделска земя“ с площ от 354 кв. м, категория на земята: 6, с трайно
предназначение на територията: земеделска в местността „Селско ливаде“ по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Огняново, одобрени със Заповед № РД-18313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6111 от 14.01.2021 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 1 062 (хиляда шестдесет и два) 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 311
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 311
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.11.50 с
площ от 228 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село
Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК.
Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема
площ: 228 кв. м от поземлен имот с идентификатор 62640.11.22, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна –
собственост на Мехмед Мехмедов Лоланов, площ 2532 кв. м от правото на собственост,
съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от
Поземлена комисия село Гърмен.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.11.50 с площ от 228 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 228 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.11.22, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Мехмед Мехмедов
Лоланов, площ 2532 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от

ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия село Гърмен е включен в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в
община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ от
първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 312
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 312
1. Открива процедура процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор
62640.11.52 с площ от 90 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище
село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК.
Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема
площ: 90 кв. м от поземлен имот с идентификатор 62640.11.18, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна –
собственост на Али Мехмедалиев Атипов, площ 2006 кв. м от правото на собственост,
съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от
Поземлена комисия село Гърмен.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.11.52 с площ от 90 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 90 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.11.18, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Али Мехмедалиев
Атипов, площ 2006 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от

ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия село Гърмен е включен в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в
община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ от
първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 313
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 313
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.11.53 с
площ от 202 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село
Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК.
Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема
площ: 202 кв. м от поземлен имот с идентификатор 62640.11.9, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, вид на собствеността: частна –
собственост на Мехмедали Алиев Атипов, площ 2776 кв. м от правото на собственост,
съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от
Поземлена комисия село Гърмен.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.11.53 с площ от 202 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 202 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.11.9, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: ливада, вид на собствеността: частна – собственост на Мехмедали Алиев
Атипов, площ 2776 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от

ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия село Гърмен е включен в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в
община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ от
първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 314
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 314
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.11.54 с
площ от 128 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село
Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК.
Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема
площ: 128 кв. м от поземлен имот с идентификатор 62640.11.23, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна –
собственост на Мехмед Мустафа Гарганов, площ 3941 кв. м от правото на собственост,
съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от
Поземлена комисия село Гърмен.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.11.54 с площ от 128 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 128 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.11.23, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Мехмед Мустафа
Гарганов, площ 3941 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1

от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия село Гърмен е
включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които
е необходимо отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ
от първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 315
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 315
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.13.44 с
площ от 170 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село
Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК.
Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема
площ: 170 кв. м от поземлен имот с идентификатор 62640.13.39, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна –
собственост на Шериф Шерифов Ибчев, площ 1043 кв. м от правото на собственост,
съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от
Поземлена комисия село Гърмен.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.13.44 с площ от 170 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 170 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.13.39, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Шериф Шерифов
Ибчев, площ 1043 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от

ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия село Гърмен е включен в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в
община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ от
първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 316
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 316
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.13.59 с
площ от 168 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село
Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК.
Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема
площ: 168 кв. м от поземлен имот с идентификатор 62640.13.38, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна –
собственост на Шериф Шерифов Ибчев, площ 554 кв. м от правото на собственост,
съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от
Поземлена комисия село Гърмен.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.13.59 с площ от 168 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 168 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.13.38, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Шериф Шерифов
Ибчев, площ 554 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от

ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия село Гърмен е включен в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в
община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ от
първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 317
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 317
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.13.60 с
площ от 724 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село
Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК.
Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема
площ: 724 кв. м от поземлен имот с идентификатор 62640.13.33, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна –
собственост на Бекир Ибраимов Дряновски, площ 5427 кв. м от правото на собственост,
съгласно Съдебно-разделителен протокол относно земеделски земи от 15.07.2008 г., издаден
от Районен съд град Гоце Делчев.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.13.60 с площ от 724 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 724 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.13.33, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Бекир Ибраимов
Дряновски, площ 5427 кв. м от правото на собственост, съгласно Съдебно-разделителен

протокол относно земеделски земи от 15.07.2008 г., издаден от Районен съд град Гоце Делчев
е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които
е необходимо отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ
от първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 318
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 318
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.13.61 с
площ от 656 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село
Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК.
Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема
площ: 656 кв. м от поземлен имот с идентификатор 62640.13.32, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна –
собственост на Али Мехмедалиев Атипов, площ 2693 кв. м от правото на собственост,
съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от
Поземлена комисия село Гърмен.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.13.61 с площ от 656 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 656 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.13.32, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Али Мехмедалиев
Атипов, площ 2693 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от

ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия село Гърмен е включен в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в
община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ от
първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 319
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:

РЕШЕНИЕ № 319
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.13.67 с
площ от 331 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село
Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК.
Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема
площ: 331 кв. м от поземлен имот с идентификатор 62640.13.55, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна –
собственост на Ибрахим Ибрахимов Кьойбашиев, площ 5540 кв. м от правото на
собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 6372 от 22.05.1995 г.,
издадено от Поземлена комисия село Гърмен.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.13.67 с площ от 331 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 331 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.13.55, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Ибрахим Ибрахимов

Кьойбашиев, площ 5540 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1
т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия село Гърмен е
включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които
е необходимо отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ
от първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 320
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 320
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.24.86 с
площ от 42 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Рибново,
одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя
кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема площ: 42 кв. м от
поземлен имот с идентификатор 62640.24.4, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, вид на собствеността: частна – собственост
на Риза Ахмедов Ходжов, площ 405 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по
чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия
село Гърмен и Ахмед Джемалов Робов идеална част 40 кв. м от правото на собственост,
съгласно нотариален акт за дарение на земеделска земя № 128, том I, рег. № 1353, дело 125
от 27.04.2007 г., издаден от служба по вписвания – Гоце Делчев.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.24.86 с площ от 42 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 42 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.24.4, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на

трайно ползване: ливада, вид на собствеността: частна – собственост на Риза Ахмедов
Ходжов, площ 405 кв. м от правото на собственост, съгласно Решение по чл. 14, ал.1 т.1 от
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 6372 от 22.05.1995 г., издадено от Поземлена комисия село Гърмен и Ахмед
Джемалов Робов идеална част 40 кв. м от правото на собственост, съгласно нотариален акт
за дарение на земеделска земя № 128, том I, рег. № 1353, дело 125 от 27.04.2007 г., издаден
от служба по вписвания – Гоце Делчев е включен в Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ.
Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти през 2021
година и раздел Х. Обекти по глава IХ от първостепенно значение през 2021 година: „Местен
асфалтов път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община Банско“, област
Благоевград.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 321
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 321
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.24.87 с
площ от 1 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Рибново,
одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя
кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема площ: 1 кв. м от
поземлен имот с идентификатор 62640.24.53, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, вид на собствеността:
частна – собственост на Къдри Мехмедали Инуз, площ 294 кв. м от правото на собственост,
съгласно нотариален акт за продажба на земеделска земя № 180, том III, рег. № 5502, дело
569 от 04.05.2007 г., издаден от служба по вписвания – Гоце Делчев.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.24.87 с площ от 1 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 1 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.24.53, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин
на трайно ползване: за друг вид застрояване, вид на собствеността: частна – собственост на
Къдри Мехмедали Инуз, площ 294 кв. м от правото на собственост, съгласно нотариален
акт за продажба на земеделска земя № 180, том III, рег. № 5502, дело 569 от 04.05.2007 г.,
издаден от служба по вписвания – Гоце Делчев.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/С. Куйбишева /
/ инж. Денис Шенгов/

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 322
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 15. Откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти в
землището на село Рибново, попадащи в обхвата на „Местен път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1 от
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
общински съвет село Гърмен и удостоверение № РД 42-23/23.07.2020 година на Министъра
на земеделието, храните и горите за променено предназначение на земеделска земя за
изграждане на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен – село Осеново, община
Банско“, в землищата на селата Рибново и Осеново, област Благоевград, посочени във
влезлия в сила подробен устройствен план – парцеларен план и регистри на засегнатите
имоти.
С 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 322
1. Открива процедура по отчуждаване на проектен имот с идентификатор 62640.24.88 с
площ от 29 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Рибново,
одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя
кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема площ: 29 кв. м от
поземлен имот с идентификатор 62640.24.2, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, вид на собствеността: частна – собственост
на Къдри Мехмедали Инуз, идеална част 187 кв. м от правото на собственост, съгласно
нотариален акт за продажба на земеделска земя № 183, том III, рег. № 5521, дело 563 от
04.05.2007 г., издаден от служба по вписвания – Гоце Делчев и Али Алиев Кунев, площ 537
кв. м от правото на собственост, съгласно нотариален акт за продажба на земеделска земя №
58, том III, рег. № 3261, дело 456 от 21.06.2005 г., издаден от Районен съд – Гоце Делчев.
2. Упълномощава кмета на община Гърмен да възложи изготвяне на оценка от
независим лицензиран оценител на земеделски земи на горецитирания имот и я предостави
за приемане от общински съвет село Гърмен.
3. Проектен имот с идентификатор 62640.24.88 с площ от 29 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, одобрени със Заповед № РД-18408 от 12.06.2019 г. на директора на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта на
територията на поземлените имоти, като отнема площ: 29 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 62640.24.2, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: ливада, вид на собствеността: частна – собственост на Къдри Мехмедали

Инуз, идеална част 187 кв. м от правото на собственост, съгласно нотариален акт за
продажба на земеделска земя № 183, том III, рег. № 5521, дело 563 от 04.05.2007 г., издаден
от служба по вписвания – Гоце Делчев и Али Алиев Кунев, площ 537 кв. м от правото на
собственост, съгласно нотариален акт за продажба на земеделска земя № 58, том III, рег. №
3261, дело 456 от 21.06.2005 г., издаден от Районен съд – Гоце Делчев е включен в
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в
община Гърмен за 2021 година, раздел ІХ. Обектите, за изграждането на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти през 2021 година и раздел Х. Обекти по глава IХ от
първостепенно значение през 2021 година: „Местен асфалтов път село Рибново, община
Гърмен – село Осеново, община Банско“, област Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 323
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част
от имот, находящ се в село Горно Дряново, община Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 323
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна, Януз Смаилов Капсъзов и Фатма Рамаданова Лекина и двамата с адрес: село
Горно Дряново, община Гърмен от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а
именно 15/335 идеални части от урегулиран поземлен имот/парцел/ V /пети/, пл. № 259, кв.
36 /тридесет и шест/, по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.
Одобрен със Заповед № 15 от 1990 г. и Заповед № 532 от 2020 г. с площ за целия имот от 335
/триста тридесет и пет /кв. м, по Акт за частна общинска собственост № 6012/18.11.2020
година, вписан в Агенцията по вписвания на 23.11.2020 година, с местонахождение на имота
село Горно Дряново, община Гърмен, при граници и съседи: УПИ ІІ-251-Мохарем Пашов;
УПИ ІV-249-Красимир Албенов; УПИ VІ-260- Смаил и Р Капсъзови; улица; край на
регулация, на съсобственика Фатма Рамаданова Лекина съгласно Нотариален акт за
собственост на недвижим имот, придобит по наследство и давностно владение №106, том 4,
рег. №7099, дело №529/28.07.2016 г.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 150.00
/сто и петдесет лева/ без ДДС от 07.12.2020 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 324
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 17. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 37472.42.63,
местност „Миливада“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК на землище село
Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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 15 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 324
Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с с идентификатор 37472.4263,
местност „Миливада“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-302/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, на землище село
Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград за за изграждане на обект „Октрит паркинг.
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 на община Гърмен.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 325
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 18. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.1.23,
местност, „Кариерата“, по одобрената кадастрална карта на землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 325
Общински съвет село Гърмен разрешава на Лимонка Боянова Илиева да изработи ПУППЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с с идентификатор
18366.1.23, местност „Кариерата“, по одобрената със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище
село Гърмен, 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.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 326
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 19. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.54.16,
местност, „Кацата“, по одобрената кадастрална карта на землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 326
Общински съвет село Гърмен разрешава на Бойка Любенова Петрова да изработи ПУППЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с с идентификатор
18366.54.16, местност „Кацата“, по одобрената със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище
село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за изграждане на обект “Склад за
съхранение, подръжка и ремонт на селскостопанска техника“.
С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно
чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 327
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 20. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 53326.55.6,
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, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 327
Общински съвет село Гърмен разрешава на Ехат Таиров Чолаков да изработи ПУП-ПЗ
/подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот идентификатор
53326.55.6, местност „Горно грамаде“, 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 изграждане на обект “Търговска
сграда с обособени търговска част за продажба на авточасти, склад, офис помещения
обслужващи помещения, гаражи и автомивка“.
С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно
чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 328
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 21. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлени имоти с идентификатори 53727.4.170
и 53727.11.155, местност, „Балутека“, по одобрената кадастрална карта на землище село
Ореше, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 328
Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план - план за застрояване/ на поземлени имоти с идентификатори 53727.4.170
и 53727.11.155, местност „Балутека“, по одобрените със Заповед № РД-18-1663/27.09.2018 г.
на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на
землището на село Ореше, община Гърмен, област Благоевград за добив на подземни
богатства – скално облицовъчни материали. /гнайси/.
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 „Стоун филс“ ООД.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 329
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 22. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 62640.37.45,
местност, „Скока“, по одобрената кадастрална карта на землище село Рибново, община
Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 329
Общински съвет село Гърмен разрешав на Мустафа Усеинов Кунев да изработи ПУППЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна предназначението на
поземлен имот с идентификатор 62640.37.45, местност „Скока“, по одобрената със Заповед
№ РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Рибново, 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.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 330
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 23. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.66.25,
местност, „Голям манол“, по одобрената кадастрална карта на землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 330
Общински съвет село Гърмен разрешава на „АГРИ БИН“ ЕООД, с адрес на управление
с.Дебрен, да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ на
поземлен имот с идентификатор 18366.66.25, местност „Голям манол“, по одобрената със
Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта
и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за
изграждане на обект:“Търговски център, - складови помещения, офис, кафе аперитив и
жилищна сграда“.
С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно
чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 331
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 24. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.96.5,
местност, „Маноле /О/“, по одобрената кадастрална карта на землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 331
Общински съвет село Гърмен разрешава на „ЛУКСПЕЛЕТ“ЕООД, с адрес на
управление с.Гърмен, да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за
застрояване/ на поземлен имот с с идентификатор 18366.96.5, местност „Маноле/О/“, по
одобрената със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК,
кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград за изграждане на обект: “ Търговска сграда“.
С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно
чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 332
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 25. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.20.44,
местност, „Решманица“, по одобрената кадастрална карта на землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 332
Общински съвет село Гърмен разрешава на Веско Искренов Гадиров да изработи ПУППЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с с идентификатор
18366.20.51, местност „Решманица“, по одобрената със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г.
на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище
село Гърмен, 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.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 333
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 26. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.20.51,
местност, „Решманица“, по одобрената кадастрална карта на землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 333
Общински съвет село Гърмен разрешава на Мустафа Тюлфитов Караибраимов да
изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с с
идентификатор 18366.20.51, местност „Решманица“, по одобрената със Заповед № РД-18299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за изграждане на
обект, “ Търговски обект - магазин и склад за строителни материали“.
С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ съгласно
чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.
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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 334
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 27. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план
/ПУП-ПП/ на трасе на път за достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.20.51,
местност, „Решманица“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-ПП се одобрява с Решение на Общински
съвет, предвид което 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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 334
1. Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен планна на трасе на
път за достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.20.51, 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 през:
- поземлен имот с идентификатор 18366.22.362, 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 –
селскостопански 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 335
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 28. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план
/ПУП-ПП/ на трасе на път за достъп до поземлен имот с идентификатор 53326.55.6,
местност, „Горно грамаде“, по одобрената кадастрална карта на землище село Огняново,
община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
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 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ№ 335
1. Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен планна на трасе
на път за достъп до поземлен имот с идентификатор 53326.55.6, местност „Горно грамаде“,
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., преминаващ през:
- поземлен имот с идентификатор 53326.54.254, местност „Горно грамаде“, 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 – пасище на община Гърмен .
- поземлен имот с идентификатор 53326.54.313, местност „Горно грамаде“, 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 – селскостопански път на община Гърмен .
- поземлен имот с идентификатор 53326.54.252, местност „Горно грамаде“, 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 – пасище на община Гърмен .
- поземлен имот с идентификатор 53326.42.309, местност „Горно грамаде“, 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 – селскостопански 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………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 336
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 29. Искане от Иса Абил Юзеир за одобряване на задание и разрешение
за изработване на изменение ПУП- ПУР /подобрен устройствен план – план за улична
регулация/ между осови точки 46-53 квартал 4 по плана на село Хвостяне.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал. 5 от ЗУТ.
С 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:

РЕШЕНИЕ № 336
1. Дава съгласие на Иса Абил Юзеир да извърши изменение ПУП – ПУР /подробен
устройствен план – план за улична регулация/ на улица между осови точки 46 -53 квартал 4
по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград.
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедурите по одобряването на ПУП –
ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ на улица между осови точки
46 -53 квартал 4 по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, съгласно
представеното предложение.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 337
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 30. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание
§27,ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползване на земеделски земи.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи.
С 13 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 337
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 47408.34.22, с
площ от 5270 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: 6, местност „Канина“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на изпълнителния
Директор на АГКК за землището на село Марчево, с акт за ЧОС № 6022 от 02.12.2020 г.,
вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се предостави на Общинска служба по
земеделие Гърмен за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Верка Сотирова Боздева, бивш жител на село Огняново, община Гърмен.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село
Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и
служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 338
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 31. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание
§27,ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползване на земеделски земи.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2
Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползване на земеделските земи.
С 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 338
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 16763.34.130, с
площ от 422 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: 10, местност „Гробе“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на изпълнителния
Директор на АГКК за землището на село Горно Дряново, с акт за ЧОС № 6023 от 02.12.2020
г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се предостави на Общинска служба
по земеделие Гърмен за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост
на наследниците на Ахмед Юсуфов Мутишев, бивш жител на село Горно Дряново.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село
Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и
служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 339
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 32. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание
§27,ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползване на земеделски земи.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи.
С 12 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 339
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 62640.52.11, с
площ от 1509 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: ливада по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №
РД-18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Рибново
с акт за ЧОС № 6032 от 14.12.2020 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да
се предостави на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за
възстановяване правото на собственост на наследниците на Мехмед Ибраимов Авдиков,
бивш жител на село Рибново, община Гърмен.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село
Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и
служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 340
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 33. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание
§27,ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползване на земеделски земи.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи.
С 14 - гласа ЗА, 1 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 340
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 53326.26.59, с
площ от 400 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: нива по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №
РД-18-313/15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село
Огняново с акт за ЧОС № 6140 от 19.01.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце
Делчев да се предостави на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на
решение за възстановяване правото на собственост на Костадин Крумов Праматаров, жител
на село Огняново, община Гърмен.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село
Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и
служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 341
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 34. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание
§27,ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползване на земеделски земи.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи.
С 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 341
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имоти с идентификатори:
- 24267.82.22, с площ от 1033 кв. м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, местност „Ределер“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-181661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дъбница, с
АЧОС № 4252/08.11.2017 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев;
- 24267.82.31, с площ от 282 кв. м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, местност „Ределер“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-181661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дъбница, с
АЧОС № 6142/22.01.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се
предоставят на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за
възстановяване правото на собственост на наследниците на Идриз Ахмедов Кумаров, бивш
жител на село Дъбница, община Гърмен.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село
Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и
служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 342
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 15/02.03.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 35. Кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение
„Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж в
община Гърмен чрез закупуване на кухненско оборудване“ и осигуряване на съфинансиране
по проекта.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка със Заповед № РД- 01-4 от 12.01.2021 г. и на основание
чл. 4, ал.2 от Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“ за
кандидатстване.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 342
1. Дава съгласие за кандидатстване и изпълнение на община Гърмен с проектно
предложение "Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален
патронаж в Община Гърмен чрез закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане“ пред
Фонд "Социална закрила“ .
2. Община Гърмен да осигури съфинансиране в размер на 12 % от общата стойност
на проекта или 4800 лв.
3. Възлага на Кмета на Община Гърмен да подготви и внесе проектното предложение
с необходимите документи за кандидатстване, съгласно утвърдена
Методика за
разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“ правилата на Фонд "Социална
закрила" за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от
Фонд „Социална закрила“.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

