Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 343
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 1. Кандидатстване на Община Гърмен с проектно предложение
„Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Ковачевица, село Лещен и село
Горно Дряново, община Гърмен.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие;
РЕШЕНИЕ № 343
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие община Гърмен да кандидатства за
безвъзмездна помощ пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда с проект: „Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Ковачевица, село
Лещен и село Горно Дряново, община Гърмен“ .
2. Общински съвет село Гърмен констатира недостиг на вода и липса на резервни
водоизточници за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица, община Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 344
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 2. Издаване на запис на заповед от Община Гърмен в полза на ДФ
„Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.021-0002-C01
от 17.01.2020 г. на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“ по Програма
за развитие на селските райони 2014-2020, № BG06RDNP001-19.021 – МИГ – Гоце Делчев –
Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Подкрепа за местно
развитие по LEADER (BOMP) – водено от общностите местно развитие, сключен между
община Гърмен и ДФ „Земеделие“ и МИГ „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, и т.24 чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
саамоуправлене и местната администрация и Наредба №4/30.05.2018 г. за условията и реда за
изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова
помощ за мерките и подмерките по чл.9 б, т.2 от Закона за подпомагане на земеделските
производители (обн. ДВ брой: 48, от дата 8.6.2018 г. във връзка с изпълнение на договор №
BG06RDNP001-19.021-0002-C01 от 17.01.2020г. на проект "Рехабилитация и реконструкция
на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община
Гърмен".
С 16 - ГЛАСА ЗА, 0 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 344
1. Упълномощава кмета на община Гърмен да подпише Запис на заповед без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ“Земеделие“ в размер на 183
711,46 лв. /сто осемдесет и три хиляди седемстотин и единадесет лева и 46 стотинки / за
обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Анекс №BG06RDNP00119.021-0002-C02 от 18.02.2021г. към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ №BG06RDNP001-19.021-0002-C01 от 17.01.2020г., на проект "Рехабилитация и
реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на
територията на община Гърмен" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020,
съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура" по Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от
общностите местно развитие, сключен между община Гърмен, ДФ“Земеделие“ и МИГ „Гоце
Делчев – Гърмен –Хаджидимово.

2. Възлага на кмета на община Гърмен да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото
плащане по Анекс №BG06RDNP001-19.021-0002-C02 от
18.02.2021г. към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-19.021-0002-C01 от 17.01.2020 г., на проект "Рехабилитация и
реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на
територията на община Гърмен" и да ги представи пред ДФ “Земеделие“.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Гърмен, проведено на
22.04.2021 г., Протокол № 16, т. 2 от дневния ред по докладна записка от Кмета на община
Гърмен с изх. № 08-0069/01.04.2021 г. при кворум от 17 /седемнадесет общински съветника и
след проведено съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.23, и т.24 чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, поименно гласуване - с 17 гласа „за”, 0
„против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет
Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 345
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 3. Издаване на запис на заповед от Община Гърмен в полза на ДФ
„Земеделие“, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP00119.021-0002-C01 от 17.01.2020 г. на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици,
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, № BG06RDNP001-19.021 – МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по
Подкрепа за местно развитие по LEADER (BOMP) – водено от общностите местно развитие,
сключен между община Гърмен и ДФ „Земеделие“ и МИГ „Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, и т.24 чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
саамоуправлене и местната администрация и Наредба №4/30.05.2018 г. за условията и реда за
изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова
помощ за мерките и подмерките по чл.9 б, т.2 от Закона за подпомагане на земеделските
производители (обн. ДВ брой: 48, от дата 8.6.2018 г.) и във връзка с изпълнение на договор
№№BG06RDNP001-19.021-0002-C01 от 17.01.2020г. на проект "Рехабилитация и
реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на
територията на община Гърмен".
С 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 345
1. Упълномощава кмета на община Гърмен да подпише Запис на заповед без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ“Земеделие“ в размер на 36
742,29 лв. /тридесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева и 29 стотинки / за
обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по Анекс №
BG06RDNP001-19.021-0002-C02 от 18.02.2021 г. към договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.021-0002-C01 от 17.01.2020 г., на
проект "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и
принадлежностите към тях на територията на община Гърмен" по Програма за развитие на
селските райони 2014-2020, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово,
Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура" по Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР —
водено от общностите местно развитие, сключен между община Гърмен , ДФ “Земеделие“ и
МИГ „Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово.
2. Възлага на кмета на община Гърмен да подготви необходимите документи за

получаване на ДДС върху авансовото плащане по Анекс № BG06RDNP001-19.021-0002-C02
от 18.02.2021 г. към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.021-0002-C01 от 17.01.2020 г., проект "Рехабилитация и реконструкция на
улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община
Гърмен" и да ги представи пред ДФ“Земеделие“.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Гърмен, проведено на
22.04.2021 г., Протокол № 16, т. 3 от дневния ред по докладна записка от Кмета на община
Гърмен с изх. № 08-0070/01.04.2021 г. при кворум от 17 /седемнадесет общински съветника и
след проведено съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.23, и т.24 чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, поименно гласуване - с 17 гласа „за”, 0
„против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет
Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 346
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 4. Издаване на запис на заповед от Община Гърмен в полза на ДФ
„Земеделие“, обезпечаваща плащане на ДДС (Данък върху добавена стойност) върху общата
стойност на Договор № BG06RDNP001-7.007-0096-C01 от 16.05.2019 г. на проект
„Изграждане и обзавеждане на многофункционални спортни площадки в селата Рибново и
Дебрен, община Гърмен “ по Програма за развитие на селските райони BG06RDNP001-7.007
– Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключен между община
Гърмен и ДФ „Земеделие“.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, и т.24 чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
саамоуправлене и местната администрация, чл.2 и чл.14, ал.1 от Наредба № 12 от 25.07.2016
г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнение на Анекс №№ BG06RDNP0017.007-0096-C03 от 03.02.2021 г. към договор №BG06RDNP001-7.007-0096-C01 от 16.05.2019
г.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 346
1. Упълномощава кмета на община Гърмен да подпише Запис на заповед без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ“Земеделие“ в размер на 8
882,06 лв./ осем хиляди осемстотин осемдесет и два лева и 06 стотинки/ за обезпечаване на
100% от заявения размер на разходите за ДДС върху общата стойност по Анекс
№BG06RDNP001-7.007-0096-C03 от 03.02.2021 г. към Договор №BG06RDNP001-7.007-0096C01 от 16.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020г. за проект: „Изграждане и обзавеждане на
многофункционални спортни площадки в селата Рибново и Дебрен, община Гърмен“,
сключен между община Гърмен и ДФ“Земеделие“.
2. Възлага на кмета на община Гърмен да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС върху общата стойност по Анекс №BG06RDNP001-7.007-0096-C03 от
03.02.2021 г. към Договор №BG06RDNP001-7.007-0096-C01 от 16.05.2019 г. и да ги

представи пред ДФ“Земеделие“.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Гърмен, проведено на
22.04.2021 г., Протокол № 16, т. 4 от дневния ред по докладна записка от Кмета на община
Гърмен с изх. № 08-0071/01.04.2021 г. при кворум от 17 /седемнадесет общински съветника и
след проведено съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т.23, и т.24 чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, поименно гласуване - с 17 гласа „за”, 0
„против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет
Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 347
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 5. Издаване на решение - съгласие на Иванка Алексова за промяна на
предназначение на част от собствения си втори етаж на сградата в УПИ I – 254, кв. 47 по
плана на с. Огняново.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 185, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 347
1. Дава се съгласие на Иванка Алексова, жител на село Огняново да направи промяна
на предназначение на част от собствения си втори етаж от сградата в УПИ I – 254, кв. 47 по
плана на с. Огняново
2. Упълномощава Председателя на Общински съвет Гърмен да декларира това
обстоятелство и предприеме необходимите процедури за изпълнение на решението.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 348
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 6. Отмяна на Решение № 553 от Протокол № 42 от 17.09.2018 г.на
Общински съвет Гърмен, относно предоставяне на автобус марка „Исузу“, модел „Класик
27“, 27+1 места, с рег. № Е5232 КА на ОБУ „Христо Ботев“, с. Долно Дряново за превоз на
ученици.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99, т. 2 от АПК и във връзка с чл. 3 от
Договор от 08.11.2005 г., сключен между община Гърмен и МОН.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие, един не
гласува:
РЕШЕНИЕ № 348
Отменя Решение № 553 от Протокол № 43 от 17.09.2018 г. на Общински съвет Гърмен,
с което се предоставя автобус марка „Исузу“, модел „Класик 27“, 27+1 места, с рег. № Е5232
КА на ОБУ „Христо Ботев“, с. Долно Дряново за превоз на ученици.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 349
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 7. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2021 година в община Гърмен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 349
Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост за 2021 година в община Гърмен, както следва:
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, след точка 46 се
допълва:
41. Поземлен имот планоснимачен № 392 /триста деветдесет и две/, кв. 33 /тридесет и
три/ по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед № 9
от 1999 г. с площ за целия имота от 330 /триста и тридесет/ кв. м. Акт за частна общинска
собственост № 6164/08.02.2021 година.
42. Имот планоснимачен № 571 /петстотин седемдесет и едно/, кв. 12 /дванадесети/,
по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед №
15 от 1990 г. и Заповед № 95/10.02.2021 г. с площ за целия имота от 140 /сто и четиридесет/
кв. м, с която участва в образуването на УПИ ІV. Акт за частна общинска собственост №
6201/05.03.2021 година.
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ
ПРАВА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, след точка 2 се допълва:
3. Учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в УПИ І, кв. 26 по плана на
с. Дебрен.
V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА след точка 11 се допълва:
12. Помещения на втория етаж на кметство Хвостяне, находящо се в УПИ II, кв. 1 по
регулационния план на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед №
14/1991 г. с площ за имота 3300 кв. м. и застроена площ от 420 кв. м., актуван с АПОС №
146/09.08.2004 г., вписан в агенцията по вписванията гр. Гоце Делчев, а именно:

- Помещение за стоматологичен кабинет с обща площ от 16 кв. м., находящо се в
югоизточната част на втория етаж.
- Помещение за козметичен салон с обща площ от 13 кв. м., находящо се в южната
част на втория етаж
13. Помещение в югоизточната част на втория етаж на кметство Марчево с площ от
30,00 кв. м, находящо се в УПИ V, кв. 14 по регулационния план на с. Марчево, общ. Гърмен,
обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 1/1993 г. с площ за имота 410 кв. м. и застроена
площ от 150 кв. м.
14. Помещения на първия и на втория етаж в масивна сграда – Здравен дом, находящ
се в УПИ I, кв. 38 по плана на с. Рибново, одобрен със Заповед №237/2001 г. с площ за имота
315 кв. м. и застроена площ от 120 кв. м., с АКТ №8/24.06.2016 г. за поправка на АЧОС
№136/07.01.2004, вписан в Агенцията по вписвания гр. Гоце Делчев.
- Помещение за лекарски кабинет, находящо се в югозападната част на първия етаж с
обща площ от 36 кв. м.
- Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в югоизточната част на втория
етаж с обща площ от 25 кв. м.
15. Помещения на първия етаж в масивна сграда – Здравен пункт, находящ се в УПИ
X, кв. 17 по плана на с. Долно Дряново, одобрен със Заповед №509/1966 с площ за имота
1500 кв. м. и застроена площ от 200 кв. м., актуван с АЧОС №60/01.02.2000, вписан в
Агенцията по вписвания гр. Гоце Делчев.
- Помещение за лекарски кабинет, находящо се в южната част на сградата с обща
площ 44 кв. м.
- Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в югоизточната част на
сградата с обща площ от 18 кв. м.
16. Помещения на първия етаж в масивна сграда – Здравен дом, находящ се в УПИ I,
кв. 4 по плана на с. Дебрен, одобрен със Заповед №490/1969 г. с площ за имота 1520 кв. м. и
застроена площ от 220 кв. м., актуван с АЧОС №119/13.01.2003, вписан в Агенцията по
вписвания гр. Гоце Делчев.
- Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в южната част на първия етаж с
обща площ от 24 кв. м.
- Помещение за лекарски кабинет, находящо се в югоизточната част на първия етаж с
обща площ от 35 кв. м.
17. Помещения на първия етаж в масивна сграда – Здравна служба, находяща се в
УПИ II, кв. 51 по плана на с. Огняново, одобрен със Заповед №9/1999 г. с площ за имота 684
кв. м. и застроена площ от 180 кв. м., актуван с АЧОС №6033/14.12.2020, вписан в Агенцията
по вписвания гр. Гоце Делчев.
- Помещение за лекарски кабинет находящо се в източната част на първия етаж с
обща площ от 67 кв. м.
- Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в североизточната част
на първия етаж с обща площ от 13 кв. м.
18. Помещения на първия етаж в триетажна масивна сграда – бивша административна
сграда на ТКЗС, находяща се в УПИ IV, кв. 23 по плана на с. Дъбница, одобрен със Заповед
№575/1973 г. с площ за имота 265 кв. м. и застроена площ от 265 кв. м., актуван с АЧОС
№58/26.03.2008 г., вписан в Агенцията по вписвания гр. Гоце Делчев.
- Помещение за лекарски кабинет находящо се в южната част на първия етаж с
обща площ от 43 кв. м.
- Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се югоизточнота част на първия
етаж с обща площ от 16 кв. м.
19. Помещения на втория етаж в двуетажна полумасивна сграда – Здравена служба,
находяща се в УПИ V, кв. 16 по плана на с. Горно Дряново, одобрен със Заповед № 15/1990

г. с площ за имота 700 кв. м. и застроена площ от 120 кв. м., актуван с АЧОС
№166/18.01.2005, вписан в Агенцията по вписвания гр. Гоце Делчев.
- Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в югозападната част на втория
етаж с обща площ от 14 кв. м.
- Помещение за лекарски кабинет, находящо се в източната част на втория етаж с
обща площ от 27 кв. м.
20. Помещения на първия етаж в двуетажна масивна сграда – Здравна служба,
находящ се в УПИ VI, кв. 41 по плана на с. Гърмен, одобрен със Заповед №2/1993 г. с площ
за имота 1630 кв. м. и застроена площ от 150 кв. м., актуван с АПОС №262/19.08.2014 г.,
вписан в Агенцията по вписвания гр. Гоце Делчев, а именно:
- Помещение за лекарски кабинет с обща площ от 18 кв. м., находящо се в
северозападната част на първия етаж.
- Помещение за стоматологичен кабинет с обща площ от 13 кв. м., находящо се в
югоизточната част на първия етаж.

ІХ. ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО
ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, след точка 2 се допълва:
3. Отчуждаване на имот за изграждане на улица – тупик в квартал 6 по плана на село
Скребатно.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 350
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: т. 8. Реализиране на улица по плана на село Скребатно, община Гърмен.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС и чл. 44, ал.
1 от НРПРОИ
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 350
1. Възлага на Кмета на общината да проведе процедурата по отчуждаване на части от
имоти пл.№ 83, 84, 94 и 95, попадащи в улицата в квартал 6 по плана на село Скребатно,
община Гърмен.
2. След приключване на процедурата по отчуждаване, да се реализира улицата,
съгласно предвижданията на ПУП-ПРЗ на село Скребатно, община Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 351
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 9. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост с
предназначение лекарски и стоматологични кабинети по селата на територията на община
Гърмен.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 102, ал. 4
от ЗЛЗ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:

РЕШЕНИЕ № 351
I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс следните имоти
частна общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични нужди:
1. Части от имот - частна общинска собственост, представляващи помещения на
първия и на втория етаж в масивна сграда – Здравен дом, находящ се в УПИ I, кв. 38 по
плана на с. Рибново, одобрен със Заповед №237/2001 г. с площ за имота 315 кв. м. и
застроена площ от 120 кв. м., с АКТ №8/24.06.2016 г. за поправка на АЧОС №136/07.01.2004,
вписан в Агенцията по вписвания гр. Гоце Делчев.
1.1. Помещение за лекарски кабинет, находящо се в югозападната част на първия етаж
с обща площ от 36 кв. м.
1.2. Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в югоизточната част на
втория етаж с обща площ от 25 кв. м.
2. Части от имот - частна общинска собственост, представляващи помещения на
първия етаж в масивна сграда – Здравен пункт, находящ се в УПИ X, кв. 17 по плана на с.
Долно Дряново, одобрен със Заповед №509/1966 с площ за имота 1500 кв. м. и застроена
площ от 200 кв. м., актуван с АЧОС №60/01.02.2000, вписан в Агенцията по вписвания гр.
Гоце Делчев.
2.1. Помещение за лекарски кабинет, находящо се в южната част на сградата с обща
площ 44 кв. м.
2.2. Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в югоизточната част на
сградата с обща площ от 18 кв. м.
3. Части от имот - частна общинска собственост, представляващи помещения на
първия етаж в масивна сграда – Здравен дом, находящ се в УПИ I, кв. 4 по плана на с.
Дебрен, одобрен със Заповед №490/1969 г. с площ за имота 1520 кв. м. и застроена площ от
220 кв. м., актуван с АЧОС №119/13.01.2003, вписан в Агенцията по вписвания гр. Гоце

Делчев.
3.1. Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в южната част на първия
етаж с обща площ от 24 кв. м.
3.2. Помещение за лекарски кабинет, находящо се в югоизточната част на първия етаж
с обща площ от 35 кв. м.
4. Части от имот - частна общинска собственост, представляващи помещения на
първия етаж в масивна сграда – Здравна служба, находяща се в УПИ II, кв. 51 по плана на с.
Огняново, одобрен със Заповед №9/1999 г. с площ за имота 684 кв. м. и застроена площ от
180 кв. м., актуван с АЧОС №6033/14.12.2020, вписан в Агенцията по вписвания гр. Гоце
Делчев.
4.1. Помещение за лекарски кабинет находящо се в източната част на първия етаж с
обща площ от 67 кв. м.
4.2. Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в североизточната част на
първия етаж с обща площ от 13 кв. м.
5. Части от имот - частна общинска собственост, представляващи помещения на
първия етаж в триетажна масивна сграда – бивша административна сграда на ТКЗС,
находяща се в УПИ IV, кв. 23 по плана на с. Дъбница, одобрен със Заповед №575/1973 г. с
площ за имота 265 кв. м. и застроена площ от 265 кв. м., актуван с АЧОС №58/26.03.2008 г.,
вписан в Агенцията по вписвания гр. Гоце Делчев.
5.1. Помещение за лекарски кабинет находящо се в южната част на първия етаж с
обща площ от 43 кв. м.
5.2. Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се югоизточната част на първия
етаж с обща площ от 16 кв. м.
6. Части от имот - частна общинска собственост, представляващи помещения на
втория етаж в двуетажна полумасивна сграда – Здравна служба, находяща се в УПИ V, кв. 16
по плана на с. Горно Дряново, одобрен със Заповед № 15/1990 г. с площ за имота 700 кв. м. и
застроена площ от 120 кв. м., актуван с АЧОС №166/18.01.2005, вписан в Агенцията по
вписвания гр. Гоце Делчев.
6.1. Помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в югозападната част на
втория етаж с обща площ от 14 кв. м.
6.2. Помещение за лекарски кабинет, находящо се в източната част на втория етаж с
обща площ от 27 кв. м.
II. Упълномощава Кмета на Община Гърмен да сключи договорите за наем за срок до
10 години с Общо практикуващи лекари и Лекари по дентална медицина, които имат
сключени договори със Националната здравноосигурителна каса при следните цени:
- Помещения и оборудване за стоматологични кабинети - 60,00 лв. на месец без ДДС
- Помещения и оборудване за лекарски кабинети – 70,00 лв. на месец без ДДС

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 352
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 10. Отдаване под наем на части от имот – публична общинска
собственост с предназначение лекарски и стоматологични кабинети в Здравна служба с.
Гърмен.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 102, ал.
4 от Закона за лечебните заведения.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Общинския съвет Прие
РЕШЕНИЕ № 352
I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс следните части от
имот публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични нужди:
- Помещения на първия етаж в двуетажна масивна сграда – Здравна служба, находящ се
в УПИ VI, кв. 41 по плана на с. Гърмен, одобрен със Заповед №2/1993 г. с площ за имота
1630 кв. м. и застроена площ от 150 кв. м., актуван с АПОС №262/19.08.2014 г., вписан в
Агенцията по вписвания гр. Гоце Делчев, а именно:
1. Помещение за лекарски кабинет с обща площ от 18 кв. м., находящо се в
северозападната част на първия етаж.
2. Помещение за стоматологичен кабинет с обща площ от 13 кв. м., находящо се в
югоизточната част на първия етаж.
II. Упълномощава Кмета на Община Гърмен да сключи договорите за наем за срок до
10 години с Общо практикуващи лекари и Лекари по дентална медицина, които имат
сключени договори със Националната здравноосигурителна каса при следните цени:
- Помещения и оборудване за стоматологични кабинети - 60,00 лв. на месец без ДДС
- Помещения и оборудване за лекарски кабинети – 70,00 лв. на месец без ДДС

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 353
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 11. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
с. Хвостяне.
На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3
от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 353
1. Открива процедура за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващи помещения на втория етаж на кметство Хвостяне,
находящо се в УПИ II, кв. 1 по регулационния план на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл.
Благоевград, одобрен със Заповед № 14/1991 г. с площ за имота 3300 кв. м. и застроена площ
от 420 кв. м., актуван с АПОС № 146/09.08.2004 г., вписан в агенцията по вписванията гр.
Гоце Делчев, а именно:
- Помещение за стоматологичен кабинет с обща площ от 16 кв. м., находящо се в
югоизточната част на втория етаж
- Помещение за козметичен салон с обща площ от 13 кв. м., находящо се в южната част
на втория етаж
2. Одобрява начална тръжна цена за помещението предназначено за стоматологичен
кабинет и включеното в него оборудване в размер на 60,00 лв. без ДДС и 23,27 лв. без ДДС
за помещението предназначено за козметичен салон.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата за отдаване под наем на
имотите, чрез публичен търг с явно наддаване за срок до 10 години по реда на Закона за
общинската собственост.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 354
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 12. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
с. Марчево.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3
от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 354
1. Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ помещение в югоизточната част на втория етаж на
кметство Марчево с площ от 30,00 кв. м, находящо се в УПИ V, кв. 14 по регулационния
план на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 1/1993 г. с площ
за имота 410 кв. м. и застроена площ от 150 кв. м.
2. Одобрява начална тръжна цена за помещението и оборудването в размер на 60,00
лв. без ДДС
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата за отдаване под наем на
имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок до 10 години по реда на Закона за
общинската собственост.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 355
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 13. Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища,
съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
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 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 355
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2020/2021 г. имоти –
полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, включени в
заповедите на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, издадени по реда
на чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за землищата на
село Балдево, село Дъбница, село Огняново и село Хвостяне.
2. Определя наемната цена за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в
масиви за ползване в землищата на село Балдево, село Дъбница, село Огняново и село
Хвостяне - 15 /петнадесет/ лева за дка.
3. Възлага на Кмета на община Гърмен да издаде заповед и сключи Договори за
предоставяне под наем на имоти – полски пътища по т.1 и т.2, след заплащане на наемната
цена в законово определения срок.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 356
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 14. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.11.50 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 22, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал.3 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в
изпълнение на Решение 311/Протокол № 15 от 02.03.2021 г. Поименно гласуване.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 356
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Мехмед
Лоланов, 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. Определя сумата от 684 (шестстотин осемдесет и четири) лева за обезщетение на
собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.11.50 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 357
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 15. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.11.52 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 22, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал.3 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в
изпълнение на Решение 312/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 357
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Али Атипов,
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. Определя сумата от 270 (двеста и седемдесет) лева за обезщетение на
собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.11.52 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 358
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 16. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.11.53 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 22, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал.3 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в
изпълнение на Решение 313/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ №358
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Мехмедали
Атипов, 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. Определя сумата от 606 (шестстотин и шест) лева за обезщетение на
собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.11.53 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 359
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 17. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.11.54 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 22, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал.3 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в
изпълнение на Решение 314/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 359
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Мехмед
Гарганов, 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. Определя сумата от 384 (триста осемдесет и четири) лева за обезщетение на
собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.11.54 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 360
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 18. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.13.44 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 22, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал.3 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в
изпълнение на Решение 315/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 360
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Шериф
Ибчев, 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. Определя сумата от 510 (петстотин и десет) лева за обезщетение на собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.13.44 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 361
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 19. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.13.59 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 22, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал.3 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в
изпълнение на Решение 316/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 361
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Шериф
Ибчев, 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. Определя сумата от 504 (петстотин и четири) лева за обезщетение на
собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.13.59 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 362
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 20. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.13.60 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 22, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал.3 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в
изпълнение на Решение 317/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.

С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 362
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Бекир
Дряновски, съгласно Съдебно-разделителен протокол относно земеделски земи от
15.07.2008 г., издаден от Районен съд град Гоце Делчев.
2. Определя сумата от 2 172 (две хиляди сто седемдесет и два и четири) лева за
обезщетение на собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.13.60 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 363
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 21. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.13.61 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.
45, ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и в изпълнение на Решение 318/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 363
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Али Атипов,
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. Определя сумата от 1 968 (хиляда деметстотин шестдесет и осем) лева за
обезщетение на собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.13.61 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 364
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 22. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.13.67 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.
45, ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и в изпълнение на Решение 319/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 364
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Ибрахим
Кьойбашиев, 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. Определя сумата от 993 (деветстотин деветдесет и три) лева за обезщетение на
собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.13.67 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 365
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 23. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.24.86 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.
45, ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и в изпълнение на Решение 320/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 365
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Риза
Ходжов, 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 Робов, 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. Определя сумата от 126 (сто двадесет и шест) лева за обезщетение на
собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.24.86 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 366
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 24. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.24.87 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.
45, ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и в изпълнение на Решение 321/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 366
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Къдри Инуз,
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. Определя сумата от 3 (три) лева за обезщетение на собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.24.87 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 367
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 25. Приемане на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на
проектен имот с идентификатор 62640.24.88 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-408 от
12.06.2019 г. на директора на АГКК, за землище село Рибново, община Гърмен.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.
45, ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и в изпълнение на Решение 322/Протокол № 15 от 02.03.2021 г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 367
1. Приема изготвената от независим оценител инж. Велина Павлова, притежаваща
сертификат за оценителска правоспособност рег. 810100512 от 27.10.2017 г., пазарна оценка
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, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: частна – собственост на Къдри Инуз,
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 Кунев, 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. Определя сумата от 87 (осемдесет и седем) лева за обезщетение на собствениците.
3. Възлага на кмета на община Гърмен да извърши необходимите действия за
отчуждаването на проектен имот с идентификатор 62640.24.88 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище село Рибново.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 368
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 26. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.19.19,
местност „Шопарланка“, по одобрената кадастралната карта на землище село Гърмен,
община Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 368
Общински съвет село Гърмен разрешава на Неждет Куртев да изработи ПУП-ПЗ
/подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с с идентификатор
18366.19.19, местност „Шопарланка“, 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 “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 № 369
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 27. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.95.19,
местност, „Маноле/о/“, по одобрената кадастрална карта на землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 369
Общински съвет село Гърмен разрешава на Георги Парапанов да изработи ПУП-ПЗ
/подробен устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с с идентификатор
18366.95.19, 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 “Цех за дограма,
ролетни щори и склад“.
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.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 370
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 28. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 43606.7.58,
местност, „Свети Илия“, по одобрената кадастрална карта на землище село Лещен, община
Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ№ 370
Общински съвет село Гърмен разрешава на Али Пендев да изработи ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с с идентификатор43606.7.58,
местност „Свети Илея“, по одобрената със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище
село Лещен, община Гърмен, област Благоевград за изграждане на обект “Търговски обект
офиси и 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.
“ 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 № 371
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 29. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 62640.23.354,
местност, „Рибново“, по одобрената кадастрална карта на землище село Рибново, община
Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ№ 371
Общински съвет село Гърмен разрешава на Незир Люманков да изработи ПУП-ПЗ
/подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна предназначението на поземлен
имот с идентификатор 62640.23.354, местност „Рибново“, по одобрената със Заповед № РД18-408/12.06.2019 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 № 372
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 30. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.101.20,
местност, „Бряста“, по одобрената кадастрална карта на землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ№ 372
Общински съвет село Гърмен разрешава на Георги Попов да изработи ПУП-ПЗ
/подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна предназначението на част от
поземлен имот с идентификатор 18366.101.20, местност „Бряста“, 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 къща за гости.
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 № 373
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 31. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор
18366.24.6, местност, „Манастирището“, землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ№ 373
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително
съгласие за изработване на ПУП-ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на
трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.24.6, местност
„Манастирището“, 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
идентификатор 18366.24.360, местност „Манастирището“, землище с. Гърмен –
селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с идентификатор идентификатор
18366.24.356, местност „Манастирището“, землище с. Гърмен – селскостопански път на
община Гърмен, поземлен имот с поземлен имот с идентификатор идентификатор
18366.24.477, местност „Манастирището“,землище с. Гърмен – друг вид водно течение на
община Гърмен .
Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 374
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 31. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор
18366.24.6, местност, „Манастирището“, землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие
РЕШЕНИЕ№ 374
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се
изработи на ПУП-ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе за
транспортен достъп
до
поземлен имот с идентификатор 18366.24.6, местност
„Манастирището/“, 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
идентификатор 18366.24.360, местност „Манастирището“, землище с. Гърмен –
селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с идентификатор идентификатор
18366.24.356, местност „Манастирището“, землище с. Гърмен – селскостопански път на
община Гърмен, поземлен имот с поземлен имот с идентификатор идентификатор
18366.24.477, местност „Манастирището“,землище с. Гърмен – друг вид водно течение на
община Гърмен .
ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на
Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване
изискванията на ЗУТ и наредбите към него.
Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочени
дължина на трасето.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект на ПУП-ПП /подробен
устройствен план - парцеларен план/ на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с
идентификатор 18366.24.6, местност „Манастирището“, по одобрената със Заповед № 18299/13.05.2019 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 идентификатор 18366.24.360, местност „Манастирището“,
землище с. Гърмен – селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с
идентификатор идентификатор 18366.24.356, местност „Манастирището“, землище с. Гърмен
– селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с поземлен имот с идентификатор

идентификатор 18366.24.477, местност „Манастирището“,землище с. Гърмен – друг вид
водно течение на община Гърмен .
Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 375
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 32. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ за трасе на нов полски път през имот с идентификатор 18366.95.543,
местност, „Маноле /о/“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 375
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително
съгласие за изработване на ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за
трасе на нов полски път през имот с идентификатор 18366.95.543, местност „Маноле /о/“,
землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, , 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.
Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 376
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 32. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ за трасе на нов полски път през имот с идентификатор 18366.95.543,
местност, „Маноле /о/“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ№ 376
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се
изработи на ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на нов
полски път през имот с идентификатор 18366.95.543, местност „Маноле /о/“, землище село
Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, , по одобрената със Заповед № 18299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград ПУП-ПП следва да
се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите
към него.
Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочени
дължина на трасето.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект на ПУП- ПП /подробен
устройствен план – парцеларен план/ за трасе на нов полски път през имот с идентификатор
18366.95.543, местност „Маноле /о/“, землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград, , 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.
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 № 377
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 16/22.04.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 33. Одобряване на задание и разрешаване за изработване на ПУП
/подробен устройствен план – план за регулация/ за корекция на дере в строителните граници
на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград.
На основание основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а. ал.1 от ЗУТ, във
връзка с чл.110, ал.1, т.2 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 377
Одобрява представеното задание и разрешава изработване на ПУП – ПР / подробен
устройствен план - план за регулация / на дерето, преминаващо през квартали 4, 5, 7, 8, 9, 17,
25, 28 и 39 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

