Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 522
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 1. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-231 от Областния управител на гр.
Благоевград от 13.09.2021 г.
В онлайн срещата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2
от ЗОС, чл. 35, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ и във връзка със Заповед № ОА-АК – 231 от
Областния управител на област гр. Благоевград.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 522
Отменя Решение № 488 от Протокол № 19/27.08.2021 г. на Общински съвет Гърмен.
Връща цялата документация по процесната преписка на Кмета на община Гърмен за
изпълнение.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 523
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 2. Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Гърмен (ПИРО)
за периода 2021 – 2027 г.“
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 13, ал. 4, ал. 5 и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 523
Приема „План за интегрирано развитие на Община Гърмен (ПИРО) за периода 2021 –
2027 г.“

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 524
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 3. Приемане на уточнения годишен план и отчета за изпълнение на
бюджета за 2020 година.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
С 15 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 0 глас– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 524
ОбС с. Гърмен на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 1 от Закона
за публичните финанси:
1.Приема уточнения годишен план на бюджета на община Гърмен към 31.12.2020г.,
по приходна и разходна част по функции и дейности, както следва:
1.1 ПО ПРИХОДА
- 20 588 867 лв.
в т. ч.: За делегирани от държавата дейности
- 16 520 094 лв.
За местни дейности
- 4 068 773 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА

- 20 588 867 лв.

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности
- 16 520 094 лв.
За местни дейности
- 4 068 773 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 1 и
Приложение № 2/.
2.Приема уточнения годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за
2020г. /съгласно Приложение № 4/.
3.Приема отчет за изпълнението на бюджета на община Гърмен за 2020 г. както
следва:
3.1 ПО ПРИХОДА
- 17 609 919 лв.
в т. ч.: За делегирани от държавата дейности
- 13 541 146 лв.
За местни дейности
- 4 068 773 лв.
3.2. ПО РАЗХОДА
в т. ч.: За делегирани от държавата дейности

- 17 609 919 лв.
- 13 541 146 лв.

За местни дейности
- 4 068 773 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 1 и
Приложение № 2/.
4. Приема окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2020 г. и отчета
за капиталови разходи по обекти и източници на финансиране за 2020 г. съгласно
Приложение № 3.
5. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за
2020 г. съгласно Приложение № 4.
6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2020 г. съгласно Приложение
№ 5.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 525
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 4. Определяне размера на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати на кметове и кметски наместници на населени места в община Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 107 от Кодекса на труда и във връзка с чл.25, т.1 Вътрешни правила за
работната заплата на служителите в общинска администрация село Гърмен.
С 15 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 525
Определям размер на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на
кметовете на кметства и кметските наместници в община Гърмен за 2021 година, в размер на
една брутна заплата.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 526
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 5. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор
62640.49.1034 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Рибново от
„Нива“ в „Друг вид земеделска земя“.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 78а от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
С 15 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ НЕ ГЛАСУВА,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 526
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с идентификатор
62640.49.1034 с площ от 3000 кв. м, 9 категория в местността „Чуклата“ по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на
изпълнителния директор на АГКК за землището на село Рибново, съгласно АЧОС №
6543/07.09.2021 г. от „Нива“ в „Друг вид земеделска земя“.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да предприеме всички необходими действия по
промяна начина на трайно ползване на имота.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 527
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 6. Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на имот с
идентификатор 66874.31.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище
село Скребатно от „Нива“ за „Трайни насаждения.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 78а от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
С 15 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет
Прие:
РЕШЕНИЕ № 527
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с идентификатор
идентификатор 66874.31.252, с площ от 6 097 кв. м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, местност
„Плевнището“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №
РД-18-1665 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село
Скребатно, съгласно АЧОС № 1086 от 20.07.2015 г. от „Нива“ в „Трайни насаждения“.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да предприеме всички необходими действия по
промяна начина на трайно ползване на имота.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 528
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 7. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 18366.68.54,
местност „Въпата“, землище на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ НЕ ГЛАСУВА,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 528
Общински съвет село Гърмен разрешава Мустафа Мустафов Чавдаров жител на село
Дебрен, да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна
предназначението на на поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност „Въпата“, 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 за автосервиз, търговски обекти складове.
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 № 529
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 8. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 62640.37.34,
местност „Скока“, по одобрената кадастрална карта на землище на село Рибново, община
Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ НЕ ГЛАСУВА,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 529
Общински съвет село Гърмен разрешава на Джемал Джемалов Киселов да изработи
ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна предназначението на
поземлен имот с идентификатор 62640.37.34, 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 № 530
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 9. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 40138.18.164,
местност „Дермеиво“, по одобрената кадастрална карта на землище на село Крушево,
община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 14 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ НЕ ГЛАСУВА,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 530
Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план - план за застрояване/ за промяна предназначението на имот с
идентификатор 40138.18.164, местност „Дермеиво“, по одобрената Заповед № РД-18662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Крушево, община Гърмен, област Благоевград за добив на
подземни богатства – строителни материали – скалооблицовъчни 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 „Дес-М“ 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 № 531
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 10. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 40138.18.184,
местност „Дермеиво“, по одобрената кадастрална карта на землище на село Крушево,
община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 14 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ НЕ ГЛАСУВА,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 531
Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план - план за застрояване/ за промяна предназначението на имот с
идентификатор 40138.18.184, местност „Дермеиво“, по одобрената Заповед № РД-18662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Крушево, община Гърмен, област Благоевград за добив на
подземни богатства – строителни материали – скалооблицовъчни 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 „Дес-М“ 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 № 532
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 11. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 40138.18.185,
местност „Нерезето“, по одобрената кадастрална карта на землище на село Крушево, община
Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 14 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ НЕ ГЛАСУВА,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 532
Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план - план за застрояване/ за промяна предназначението на имот с
идентификатор 40138.18.185, местност „Нерезето“, по одобрената Заповед № РД-18662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Крушево, община Гърмен, област Благоевград за добив на
подземни богатства – строителни материали – скалооблицовъчни 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 „Дес-М“ 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 № 533
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 12. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 40138.18.186,
местност „Дермеиво“, по одобрената кадастрална карта на землище на село Крушево,
община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 14 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ НЕ ГЛАСУВА,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 533
Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план - план за застрояване/ за промяна предназначението на имот с
идентификатор 40138.18.186, местност „Дермеиво“, по одобрената Заповед № РД-18662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Крушево, община Гърмен, област Благоевград за добив на
подземни богатства – строителни материали – скалооблицовъчни 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 „Дес-М“ 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 № 534
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 13. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 40138.18.187,
местност „Дермеиво“, по одобрената кадастрална карта на землище на село Крушево,
община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 14 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ НЕ ГЛАСУВА,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 534
Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план - план за застрояване/ за промяна предназначението на имот с
идентификатор 40138.18.187, местност „Дермеиво“, по одобрената Заповед № РД-18662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Крушево, община Гърмен, област Благоевград за добив на
подземни богатства – строителни материали – скалооблицовъчни 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 „Дес-М“ 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 № 535
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 14. Издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
– публична общинска собственост.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 52, ал.1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите.
С 15 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 2 /двама/ НЕ
ГЛАСУВАТ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 535
1. Да бъде издадено от Кмета на община Гърмен разрешително за ползване на
повърхностен воден обект – публична общинска собственост, за следните водни обекти,
както следва:
- дере на улица между осови точки 12-28 по плана на село Гърмен;
- дере на улица между осови точки 181-187 по плана на село Гърмен.
2. Приема предложения проект на разрешително за ползване на воден обект.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 536
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 15. Искане № 232 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 16 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 536
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с идентификатори:
- 18366.131.110 с площ от 3 500 кв. м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7, местност „Вакльовица“
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, с
АЧОС № 6418/10.06.2021 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев;
- 18366.134.3 с площ от 1 433 кв. м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, местност „Свети Илия“
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, с
АЧОС № 3089/02.08.2017 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 Крум Христов Сидеров, бивш
жител на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
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 № 537
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 16. Искане № 235 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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, 0 гласа – ПРОТИВ, 1глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 2 /двама/ НЕ ГЛАСУВАТ,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 537
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор
62640.57.27, с площ от 2074 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 10, местност „Скалюгите“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Рибново, с
АЧОС № 6167 от 11.02.2021 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 наследниците на Али Алиев Киселов, бивш жител
на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
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 № 538
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 17. Искане № 241 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 17 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет
Прие:
РЕШЕНИЕ № 538
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 20331.37.117, с
площ от 765 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: 6, местност „Корилово“ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния
Директор на АГКК за землището на село Дебрен, с АЧОС № 6145 от 27.01.2021 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
наследниците на Мехмед Шерифов Хаджиев, бивш жител на село Дебрен, община Гърмен,
област Благоевград.
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 № 539
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 18. Искане № 242 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 16 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 539
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор
18366.98.6, с площ от 2 043 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, местност „Хана“ по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на
изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, с АЧОС № 2823 от
18.07.2017 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 Иван Янакиев Щерев, бивш жител на село
Марчево, община Гърмен, област Благоевград.
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 № 540
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 19. Искане № 243 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 16 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет
Прие:
РЕШЕНИЕ № 540
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 16763.18.13, с
площ от 1362 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: 10, местност „Котрулево“ 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 АЧОС № 2470 от 21.04.2017 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 Летиф Сюлейманов Шарков, бивш жител на село Горно Дряново, община
Гърмен, област Благоевград.
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 № 541
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 20. Искане № 244 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 16 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 541
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор
62640.53.45, с площ от 1259 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, местност „Воденицата“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Рибново, с
АЧОС № 6544 от 07.09.2021 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 наследниците на Ибрахим Ахмедов Къдриев,
бивш жител на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
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 № 542
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 21. Искане № 245 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 16 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет
Прие:
РЕШЕНИЕ № 542
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 62640.28.11, с
площ от 695 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: пасище, категория на земята: 9, местност „Рибново“ 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 АЧОС № 1206 от 26.07.2021 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
наследниците на Ахмед Ахмед Лоланов, бивш жител на село Рибново, община Гърмен,
област Благоевград.
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 № 543
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 22. Искане № 246 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 16 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 543
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с идентификатори:
- 53326.31.11, с площ от 287 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска,
с начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: 9, местност „Гюровица“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18313/15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Огняново, с
АЧОС № 1334/19.08.2016 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев;
- 53326.31.7, с площ от 1 742 кв. м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята: 9,
местност „Гюровица“ 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 АЧОС № 1333/19.08.2016 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 Марика Иванова
Алексова, бивш жител на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.
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 № 544
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 23. Искане № 247 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 16 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 544
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие имот с идентификатор 62640.53.47, с
площ от 1056 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: 10, местност „Воденицата“ 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 АЧОС № 6545 от 07.09.2021 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
наследниците на Ибрахим Мехмедов Кутрев, бивш жител на село Рибново, община Гърмен,
област Благоевград.
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 № 545
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 20/30.09.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 24. Искане № 248 от Началника на общинска служба по земеделие с.
Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ 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 16 - гласа ЗА, 0 глас – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 545
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор
54184.34.74, с площ от 1 613 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с
начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, местност „Влашко бърдо“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-181664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, с
АЧОС № 6573 от 13.09.2021 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 наследниците на Петър Николов Пенкин, бивш
жител на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград.
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!

