
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 834 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 1. Приемане на уточнения годишен план и отчета за изпълнение на 

бюджета за 2021 година. 

 

В залата присъстват 16 /шестадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси.   

 

С 9 гласа ЗА, 3 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет, Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 834 

 

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 31.12.2021г., 

по приходна и разходна част по функции и дейности, както следва:  

1.1 ПО ПРИХОДА                                                                     - 32 166 927  лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                          -  18 775 645 лв. 

             За местни дейности                                                        -  13 391 287 лв. 

 

1.2. ПО РАЗХОДА                                                                     -  32 166 927 лв. 

 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                           - 18 775 645 лв.             

            За местни дейности                                                          -   13 391 287 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  

2021г. /съгласно Приложение № 4/. 

3.Приема отчет за изпълнението на бюджета на община Гърмен за 2021 г. както 

следва:  

3.1 ПО ПРИХОДА                                                                        - 25 127 202 лв.  

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                             -  17 913 629 лв. 



             За местни дейности                                                           -  7 213 573  лв. 

 

3.2. ПО РАЗХОДА                                                                        -  25 127 202 лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                             -  17 913 629 лв. 

             За местни дейности                                                           -  7 213 573 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 1 и 

Приложение № 2/. 

 

4.Приема окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2021 г. и отчета 

за капиталови разходи по обекти и източници на финансиране за 2021 г. съгласно 

Приложение № 3.  

5.Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз 

за 2021 г.  съгласно Приложение № 4.  

6.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2021 г. съгласно 

Приложение № 5. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 835 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 2. Кандидатстване на община Гърмен по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по 

Оперативна програма за храни  и основно материално подпомагане 2021-2027, 

съфинансиране от Европейски социален фонд плюс. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

   

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

 

РЕШЕНИЕ № 835 

 

1. Дава съгласие Община Гърмен да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 

– „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-

2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

2. Възлага на кмета на община Гърмен да подготви и подаде по електронен път чрез 

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС  в България в 

периода 2021-2027 (ИСУН 2020) проектно предложение по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по 

Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 

съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

3. Дейността по предоставяне на топъл обяд да бъде разкрита като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 836 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 3. Съществуването на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици, 

съгласно чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование за учебната 2022/2023 година. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 69, ал. 1 и 3 от Наредба за финансиране на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 836 

 

Съществуване на паралелки с по-малко от 10 ученици и дофинансиране  

училищата на територията на община Гърмен и на основание чл. 69, ал. 1 и 3 от 

Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование както следва: 

          Основно училище „Димитър Талев“ с. Хвостяне. 

– Самостоятелна маломерна паралелка : IV клас с 9 ученика. 

Размер на допълнителните средства изчислени по реда на чл. 68, ал. 4 т.2 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование за учебната 2022/2023 година е 19072,00 лв. 

 

с допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти, ако това е 

необходимо, като размера на допълнителните средства се финансират от 

първостепенният разпоредител. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 837 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 4. Настъпила промяна за сформиране на паралелки в училищата на 

територията на община Гърмен с брой по –малък от минималния, съгласно Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 

учебната 2022/2023 година. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 837 

 

Сформиране на паралелки в училищата на територията на община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, като следва: 

 

Обединено училище „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен  - една маломерна паралелка:  

-      IX - клас – 14 ученика, недостиг по норматив – 4 ученика; 

 

2. Финансирането да се извърши в рамките на делегирания бюджет на посочените 

училища. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 838 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 5. Завишаване на броя на децата в групите в общинските детски градини 

на територията на община Гърмен за учебната 2022/2023 година. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 838 

 

Във връзка с чл.57 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, изм, и доп. с Постановление № 98 от 30 април 

2019 година на Министерски съвет - ДВ, бр.36 от 3 май 2019 г.: 

1. Завишава броя на децата в групите в ДГ “Светлина“ с. Рибново, ДГ “Пролет“ с. 

Дъбница и ДГ “Брезичка“ с. Гърмен  община Гърмен над максималния брой деца по 

приложение № 7 или над определения по реда на чл.57  от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование с до 3 деца. 

2. Завишаването на броя на децата по т.1 да се извършва след решение на  Общински 

съвет -  Гърмен за период една учебна година и при условие, че са спазени здравните 

изисквания към детските градини, определени с наредба на министъра на здравеопазването, 

и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини и училищата. 

3. Настоящото решение  да бъде със срок за учебната 2022/2023 година, считано от 15 

септември 2022 година до 14 септември 2023 година, за който период в Община Гърмен има 

недостиг на места в  ДГ “Светлина“ с. Рибново, ДГ “Пролет“ с. Дъбница и ДГ “Брезичка“ с. 

Гърмен. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 839 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 6. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 година в община Гърмен. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

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

администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.   

С 9 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 5 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 839 

Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2022 година, както следва: 

 

В глава ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА, след точка 90 се 

допълва: 

91. Урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, пл. № 470 /четиристотин и 

седемдесет/, кв.39 /тридесет и девет/, по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед №3 от 1993 год. на кмета на Общината с площ  за имота 

1312 /хиляда триста и дванадесет/ кв.м., ведно с построената през 1966 година в имота 

двуетажна масивна сграда – склад със застроена площ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м; 

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

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

2020 г. на кмета на Общината, с площ за имота от 280 /двеста и осемдесет/ кв. м; 

93. Поземлен имот с идентификатор 20331.39.25 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, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Рудене",  с площ на имота 2500 кв. м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване - ливада, категория на земята: шеста, номер по 

предходен план 039021; 

94. Поземлен имот с идентификатор 20331.40.25 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, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Дългата ливада", с площ на имота 2000 кв. м,  с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване - ливада, категория на земята: шеста, 

номер по предходен план 040024; 

95. Поземлен имот с идентификатор 24267.4.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрен със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК за землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност 

"Дерелер", с площ на имота 410 кв. м.  с трайно предназначение на територията: земеделска, 

начин на трайно ползване – ливада, категория на земята: осма, номер по предходен план 

004001. 



96. Поземлен имот с идентификатор 47408.46.69 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрен със Заповед №РД-18-304/13.05.2019 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Падарка", с площ на имота 484 кв. м.  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид застояване, категория на земята: девета, 

номер по предходен план 046069. 

97. Поземлен имот с идентификатор 47408.47.88 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрен със Заповед №РД-18-304/13.05.2019 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Падарка", с площ на имота 164 кв. м.  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид застояване, категория на земята: девета, 

номер по предходен план 047088. 

98. Поземлен имот с идентификатор 53326.17.6 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, община Гърмен, област Благоевград, местност 

"Делиев бряс", с площ на имота 474 кв.м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, категория на земята: шеста, номер по 

предходен план 017006; 

99. Поземлен имот с идентификатор 53326.35.18 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, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Селището", с площ на имота 248 кв.м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята: шеста, номер по 

предходен план 035018; 

100. Поземлен имот с идентификатор 53326.35.25 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, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Горно ливаде", с площ на имота 89 кв.м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята: шеста, номер по 

предходен план 035025; 

101. Поземлен имот с идентификатор 53326.75.55 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, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Горно ливаде", с площ на имота 61 кв.м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята: шеста, номер по 

предходен план 075025; 

102. Поземлен имот с идентификатор 62640.13.57 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, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Потока", с площ на имота 1564 кв.м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята: десета, номер по 

предходен план 013057; 

103. Поземлен имот с идентификатор 62640.44.4 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, община Гърмен, област Благоевград, 

местност "Върбиците", с площ на имота 1069 кв.м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята: десета, номер по 

предходен план 044004. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 840 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

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

урегулиран поземлен имот /парцел/ VI /шести/ планоснимачен  № 180 /сто и осемдесет/ кв. 

16 /шестнадесети/ по плана на с. Ореше, ведно с построените в имота двуетажна масивна 

сграда училище със застроена плащ 160 /сто и шестдесет/ кв.м. и помощна сграда със 

застроена площ от 170 кв.м. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 840 

 

1. Отменя Решение № 730/Протокол № 29 от 31.05.2022 г, на общински съвет село 

Гърмен. 
2. Открива процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - 

урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ /шести/,   планоснимачен №180 /сто и осемдесет/, кв. 

16/ шестнадесети/ по плана на с. Ореше, ведно с построените в имота двуетажна масивна 

сграда училище със застроена площ 160 /сто и шестдесет/ кв. м. и помощна сграда със 

застроена площ от 170 кв. м. 

3. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 32139.00 

/тридесет и две хиляди сто тридесет и девет лева/ без ДДС от 05.09.2022 г. и определя същата 

като начална тръжна цена.  

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

НРПУРОИ чрез публичен търг. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 841 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 8. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,  

урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, планоснимачен №  470 /четиристотин и 

седемдесет/, кв. 39 /тридесет и девети/  по плана на с. Дъбница, ведно с построената в имота 

двуетажна масивна сграда - склад. 

 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

чл. 32, ал1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.   

     

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 841 

 

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

както следва:  урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, пл.№470 /четиристотин и 

седемдесет/, кв.39 /тридесет и девет/, по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област 

Благоевград, одобрен със Заповед № 3 от 1993 год. на кмета на Общината с площ  за имота 

1312 /хиляда триста и дванадесет/ кв.м., ведно с построената през 1966 година в имота 

двуетажна масивна сграда – склад със застроена площ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м. 

при граници и съседи: УПИ VІІІ  – Иво Б. Ковачев; УПИ VІІІ – общински; От две страни  

улица и  Общински терен.   

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер 164 728.00 

/сто шестдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и осем/ лева без ДДС от 08.08.2022 г. и 

определя същата като начална тръжна цена.  

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

НРПУРОИ чрез публичен търг. 
 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 842 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 9. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – имот 

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

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

  

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 842 

 

1. Отменя Решение № 259/Протокол № 12 от 03.12.2020 г, на общински съвет село 

Гърмен. 

2. Открива процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - 

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

Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед №1 от 1993 г.  и Заповед №372 от 2020 г. 

на кмета на Общината, с площ за имота от 280 /двеста и осемдесет/ кв. м. 
3. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 3 686.00 

/три хиляди шестстотин осемдесет и шест лева/ без ДДС от 05.09.2022 г. и определя същата 

като начална тръжна цена.  

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

НРПУРОИ чрез публичен търг. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 843 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 10. Продажба на имот с идентификатор 24267.4.1. местност „Дерелер“ по 

КККР на землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

  

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 843 

 

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

представляващ имот с идентификатор 24267.4.1 с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада с площ от 410 кв. м, категория на земята: 8 в 

местността „Дерелер“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Дъбница, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на директора на АГКК, съгласно 

АЧОС № 5957/06.08.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от 

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 615 (шестстотин и петнадесет) лева и 

определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 844 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 11. Продажба на имот с идентификатор 47408.46.69, местност „Падарката“ 

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

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

     

С 11 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 844 

 

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

представляващ имот с идентификатор 47408.46.69, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с площ от 484 кв. м, 

категория на земята: 9 в местността „Падарката“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на землище село Марчево, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на 

директора на АГКК, съгласно АЧОС № 376/05.05.2011 г., вписан в Агенцията по вписване 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 973 (деветстотин седемдесет и три) 

лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 845 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 12. Продажба на имот с идентификатор 47408.47.88, местност „Падарката“ 

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

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

 

С 11 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 845 

 

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

представляващ имот с идентификатор 47408.47.88, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с площ от 164 кв. м, 

категория на земята: 9 в местността „Падарката“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на землище село Марчево, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на 

директора на АГКК, съгласно АЧОС № 438/11.05.2011 г., вписан в Агенцията по вписване 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 330 (триста и тридесет) лева и 

определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 846 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 13. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.255, местност „Алямски 

рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

      

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 846 

 

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

представляващ имот с идентификатор 22616.15.255, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 503 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № 

РД-18-301 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6860 от 09.09.2022 г., 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 556 (петстотин петдесет и шест) лева и 

определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 847 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 14. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.256, местност „Алямски 

рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

 

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 847 

 

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

представляващ имот с идентификатор 22616.15.256, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 626 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № 

РД-18-301 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6861 от 09.09.2022 г., 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 692 (шестстотин деветдесет и два) лева 

и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 848 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 15. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.257, местност „Алямски 

рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шесттнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 848 

 

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

представляващ имот с идентификатор 22616.15.257, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 645 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № 

РД-18-301 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6862 от 09.09.2022 г., 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 713 (седемстотин и тринадесет) лева и 

определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 848 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 15. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.257, местност „Алямски 

рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шесттнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 848 

 

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

представляващ имот с идентификатор 22616.15.257, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 645 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № 

РД-18-301 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6862 от 09.09.2022 г., 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 713 (седемстотин и тринадесет) лева и 

определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 849 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 16. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.258, местност „Алямски 

рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

 

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 849 

 

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

представляващ имот с идентификатор 22616.15.258, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 641 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № 

РД-18-301 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6863 от 09.09.2022 г., 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 708 (седемстотин и осем) лева и 

определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 850 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 17. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.259, местност „Алямски 

рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

     С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 850 

 

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

представляващ имот с идентификатор 22616.15.259, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 639 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № 

РД-18-301 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6864 от 09.09.2022 г., 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 706 (седемстотин и шест) лева и 

определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 851 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 18. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.260, местност „Алямски 

рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

      

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 851 

 

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

представляващ имот с идентификатор 22616.15.260, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 663 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № 

РД-18-301 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6865 от 09.09.2022 г., 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 733 (седемстотин тридесет и три) лева 

и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 852 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 19. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.283, местност „Алямски 

рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

 

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 852 

 

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

представляващ имот с идентификатор 22616.15.283, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 487 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед № 

РД-18-301 от 13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 360 от 30.01.2007 г., 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 538 (петстотин тридесет и осем) лева и 

определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 
 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 853 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 20. Продажба на имот с идентификатор 53326.17.6, местност „Делиев 

бряст“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

      

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 853 

 

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

представляващ имот с идентификатор 53326.17.6, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: лозе с площ от 474 кв. м, категория на земята: 6 в 

местността „Делиев бряст“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище 

село Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно 6854/01.09.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 4 764 (четири хиляди седемстотин 

шестдесет и четири ) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 854 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 21. Продажба на имот с идентификатор 53326.35.18, местност „Селището“ 

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

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

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

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

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

общинско имущество.   

 

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 854 

 

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

представляващ имот с идентификатор 53326.35.18, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива с площ от 248 кв. м, категория на земята: 6 в 

местността „Селището“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно 

6857/08.09.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 2 492 (две хиляди четиристотин 

деветдесет и два) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 855 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 22. Продажба на имот с идентификатор 53326.35.25, местност „Горно 

Ливаде“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество. 

   

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 855 

 

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

представляващ имот с идентификатор 53326.35.25, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с площ от 89 кв. м, 

категория на земята: 6 в местността „Горно ливаде“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на землище село Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на 

директора на АГКК, съгласно 1221/13.07.2016 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 895 (осемстотин деветдесет и пет) лева 

и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 856 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 23. Продажба на имот с идентификатор 53326.75.55, местност „Горно 

Ливаде“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

      

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 856 

 

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

представляващ имот с идентификатор 53326.75.55, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с площ от 61 кв. м, 

категория на земята: 6 в местността „Горно ливаде“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на землище село Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на 

директора на АГКК, съгласно 124/07.09.2009 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 

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

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 613 (шестстотин и тринадесет) лева и 

определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 857 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 24. Продажба на имот с идентификатор 20331.40.25, местност „Дългата 

ливада“ по КККР на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

 

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 857 

 

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

представляващ имот с идентификатор 20331.40.25 с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада с площ от 2500 кв. м, категория на земята: 6 

в местността „Дългата ливада“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище 

село Дебрен, одобрени със Заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 1202/10.05.2016 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от 

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 4 000 (четири хиляди) лева и определя 

същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 858 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 25. Продажба на имот с идентификатор 62640.13.57, местност „Потока“ по 

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

 

В залата присъстват 16 /шесттнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество. 

   

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 858 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.13.57, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива с площ от 1564 кв. м, категория на земята: 10 в 

местността „Потока“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на директора на АГКК, съгласно 

АЧОС № 6855/02.09.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от 

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 1 720 (хиляда седемстотин и двадесет) 

лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 859 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 26. Продажба на имот с идентификатор 62640.44.4, местност „Върбиците“ 

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

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

     

С 10 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 4 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 859 

 

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

представляващ имот с идентификатор 62640.44.4, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива с площ от 1069 кв. м, категория на земята: 10 в 

местността „Върбиците“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на директора на АГКК, съгласно 

АЧОС № 6856/02.09.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от 

лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 1 176 (хиляда сто седемдесет и шест) 

лева и определя същата като начална тръжна цена. 

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

съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 860 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 27. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

62640.52.21 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 

„Ливада“  в “Друг вид от земеделска земя“.  

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

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

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

общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 860 

 

1. Дава съгласие за започване на процедура за промяна начина на трайно ползване по 

реда на чл. 78 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи на поземлен имот с идентификатор 62640.52.21, с трайно предназначение 

на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада с площ от 4616 кв. м, 

категория на земята: 9 в местността „Бърдо“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния директор на 

АГКК за землище село Рибново, номер по предходен план 052007, актуван с Акт за публична 

общинска собственост  № 6851/18.08.2022 година, вписан в Агенцията по вписвания град 

Гоце Делчев. 

2. Упълномощава Кмета на община Гърмен да подаде заявление до Общинска служба 

по земеделие Гърмен за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор 62640.52.21 по КККР землище на село Рибново, община Гърмен, както и да 

води кореспонденция с всички институции, свързани с промяната на начина на трайно 

ползване на имота. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 861 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 28. Промяна предназначението на 65 броя поземлени имоти по 

кадастраланата карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Лещен от земеделски 

земи в горски територии. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл.4 от Закона за собстевността и ползване на земеделските земи, чл. 5 от 

Закона за опазване на земеделските земи и във връзка с чл. 81 от Закона за горите.   

    

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 861 

 

І. Дава съгласие да се промени предназначението на следните имоти по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния директор на АГКК за землище село Лещен от земеделски земи в горски 

територии, както следва: 

1. Поземлен с идентификатор 43606.1.10 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Рога“, с площ за имота 2027 кв. м, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 001010) с АЧОС № 

1574/15.11.2016 г., попадащ в подотдел 180ж; 

2. Поземлен с идентификатор 43606.1.16 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Рога“, с площ за имота 9441 кв. м, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 001016), с АЧОС № 

15772/15.11.2016 г., попадащ в подотдел 180п; 

 3. Поземлен с идентификатор 43606.1.18 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Рога“, с площ за имота 10994 кв. м, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 001018), с АЧОС № 

1579/15.11.2016 г., попадащ в подотдел 180ю; 

4. Поземлен с идентификатор 43606.1.23 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Рога“, с площ за имота 1382 кв. м, с трайно 



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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 0010123), с АЧОС № 

1580/1511.2016 г., попадащ в подотдел 180и1; 

5. Поземлен с идентификатор 43606.1.57 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Рога“, с площ за имота 14551 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория 

на земята 10, (номер на преходен план 001057), с АЧОС № 515 от 14.11.2016 г., попадащ в 

подотдели 179л, 180з; 

6. Поземлен с идентификатор 43606.10.117 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Реде“, с площ за имота 1919 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 010117), с АЧОС № 1868/14.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 288е; 

7. Поземлен с идентификатор 43606.10.156 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Кукучевиц“, с площ за имота 2239 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 010156), с АЧОС № 1849/13.02.2017 г., 

попадащ в подотдел 288р; 

8. Поземлен с идентификатор 43606.10.185 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Раяница“, с площ за имота 5530 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 010185), с АЧОС № 1852/13.02.2017 г., 

попадащ в подотдел 288о; 

9. Поземлен с идентификатор 43606.10.80 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Реде“, с площ за имота 1541 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 010080), с АЧОС № 1837 от 06.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 288г; 

10. Поземлен с идентификатор 43606.10.86 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Агустник“, с площ за имота 3218 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 010086), с АЧОС № 530/10.02.2017 г., 

попадащ в подотдел 288д; 

11. Поземлен с идентификатор 43606.12.27 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Мезаница“, с площ за имота 15339 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 012027), с АЧОС № 1884/14.02.2017 г., 

попадащ в подотдел 287г; 

12. Поземлен с идентификатор 43606.12.51 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Диманица“, с площ за имота 597 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 012051), с АЧОС № 1888/15.02.2017 г., 

попадащ в подотдел 287г; 



13. Поземлен с идентификатор 43606.12.60 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 4177 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 012060), с АЧОС № 1889/15.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 287о; 

14. Поземлен с идентификатор 43606.12.83 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Столица“, с площ за имота 1444 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 012083), с АЧОС № 1891/15.02.2017 г., 

попадащ в подотдел 287е1; 

15. Поземлен с идентификатор 43606.12.86 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Стоилица“, с площ за имота 4776 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 012086), с АЧОС № 

1892/15.02.2017 г., попадащ в подотдел 287е1; 

16. Поземлен с идентификатор 43606.12.92 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Стоилица“, с площ за имота 9312 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 012092), с АЧОС № 1893/15.02.2017 г., 

попадащ в подотдел 287г1; 

17. Поземлен с идентификатор 43606.13.10 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 8197 кв. м, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 013010), с АЧОС № 

1895/15.02.2017 г., попадащ в подотдел 286п; 

18. Поземлен с идентификатор 43606.13.13 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 2830 кв. м, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 013013), с АЧОС № 

1896/16.02.2017 г., попадащ в подотдел 286с; 

19. Поземлен с идентификатор 43606.13.14 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 4225 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория 

на земята 10, (номер на преходен план 013014), с АЧОС № 534/14.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 286ш; 

20. Поземлен с идентификатор 43606.13.2 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 1570 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 013002), с АЧОС № 1866/13.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 286у; 

21. Поземлен с идентификатор 43606.13.28 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 1746 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 



земята 10, (номер на преходен план 013028), с АЧОС № 1898/16.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 285ж; 

22. Поземлен с идентификатор 43606.13.30 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друмя“, с площ за имота 4547 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 013030), с АЧОС № 1896/16.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 285и; 

23. Поземлен с идентификатор 43606.13.37 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 2431 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 013037), с АЧОС № 1899/16.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 285к; 

24. Поземлен с идентификатор 43606.13.45 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 9480 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 013045), с АЧОС № 1900/16.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 285к; 

25. Поземлен с идентификатор 43606.13.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 9964 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 013005), с АЧОС № 1867/13.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 286т; 

26. Поземлен с идентификатор 43606.13.8 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 4256 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 013008) с АЧОС № 1894/15.02.2017 г., попадащ в 

подотдел 286ц; 

27. Поземлен с идентификатор 43606.2.12 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Синанковец“, с площ за имота 7144 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 002012), с АЧОС № 517 от 15.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184ю; 

 28. Поземлен с идентификатор 43606.2.21 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Синанковец“, с площ за имота 4131 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 002021), с АЧОС № 1585/16.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 184х; 

29. Поземлен с идентификатор 43606.3.10 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Любен чарк“, с площ за имота 2229 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 003010), с АЧОС № 

1604/17.11.2016 г., попадащ в подотдел 186ж; 

30. Поземлен с идентификатор 43606.3.18 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 



АГКК на землището на село Лещен, местност „Любен чарк“, с площ за имота 1771 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 003018), с АЧОС № 

1605/17.11.2016 г., попадащ в подотдел 185с; 

31. Поземлен с идентификатор 43606.4.13 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Тикла“, с площ за имота 4203 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 004013), с АЧОС № 1613 от 18.11.2016 г., попадащ в 

подотдели 209в, 210б; 

32. Поземлен с идентификатор 43606.4.44 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Барата“, с площ за имота 1682 кв. м, с трайно 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004044), с АЧОС № 

1624/22.11.2016 г., попадащ в подотдел 188о; 

33. Поземлен с идентификатор 43606.5.100 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Усое“, с площ за имота 2200 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 005100), с АЧОС № 1653/24.11.2016 г., попадащ в 

подотдел 204п; 

34. Поземлен с идентификатор 43606.5.163 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Мутишев друм“, с площ за имота 457 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 005163), с АЧОС № 1669/29.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 207п; 

35. Поземлен с идентификатор 43606.5.168 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Мутишев друм“, с площ за имота 1199 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 005168), с АЧОС № 1670/29.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 207в; 

36. Поземлен с идентификатор 43606.5.175 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Мутишев друм“, с площ за имота 10235 кв. м, 

с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 005175), с АЧОС № 1671/29.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 207в; 

37. Поземлен с идентификатор 43606.5.177 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Мутишев друм“, с площ за имота 1104 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 005177), с АЧОС № 1665/29.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 207в; 

38. Поземлен с идентификатор 43606.5.180 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Мутишев друм“, с площ за имота 1478 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 005180), с АЧОС № 1673/01.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 192н; 



39. Поземлен с идентификатор 43606.5.182 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Мутишев друм“, с площ за имота 3221 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 005182), с АЧОС № 1666/29.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 192м; 

40. Поземлен с идентификатор 43606.5.183 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Мутишев друм“, с площ за имота 3304 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 005183), с АЧОС № 1672/30.11.2016 г., 

попадащ в подотдел 208а; 

41. Поземлен с идентификатор 43606.5.185 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Мутишев друм“, с площ за имота 8430 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 005185), с АЧОС № 1674/01.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 208а; 

42. Поземлен с идентификатор 43606.5.188 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Тикла“, с площ за имота 690 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория 

на земята 10, (номер на преходен план 005188), с АЧОС № 521/02.12.2016 г., попадащ в 

подотдел 191к; 

43. Поземлен с идентификатор 43606.5.189 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Тикла“, с площ за имота 1025 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 005189), с АЧОС № 1676/01.12.2016 г., попадащ в 

подотдел 191к; 

44. Поземлен с идентификатор 43606.5.190 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Тикла“, с площ за имота 2358 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 005190), с АЧОС № 1677/01.12.2016 г., попадащ в 

подотдел 191к; 

45. Поземлен с идентификатор 43606.5.192 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Тикла“, с площ за имота 1419 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 005192), с АЧОС № 1678/01.12.2016 г., попадащ в 

подотдел 191и; 

46. Поземлен с идентификатор 43606.5.89 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Усое“, с площ за имота 2014 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 005089), с АЧОС № 1649/24.11.2016 г., попадащ в 

подотдел 204л; 

47. Поземлен с идентификатор 43606.5.98 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Усое“, с площ за имота 1500 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 



земята 10, (номер на преходен план 005098), с АЧОС № 1651/24.11.2016 г., попадащ в 

подотдел 204н; 

48. Поземлен с идентификатор 43606.5.99 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Усое“, с площ за имота 4083 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 005099), с АЧОС № 1652/24.11.2016 г., попадащ в 

подотдел 204п; 

49. Поземлен с идентификатор 43606.6.102 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Свети Спас“, с площ за имота 6204 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006102), с АЧОС № 1696/07.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206х; 

50. Поземлен с идентификатор 43606.6.107 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Друма“, с площ за имота 11036 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 006102), с АЧОС № 1697/07.12.2016 г., попадащ в 

подотдел 286м; 

51. Поземлен с идентификатор 43606.6.29 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Алиева дъбика“, с площ за имота 1616 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 006029), с АЧОС № 

1680/02.12.2016 г., попадащ в подотдел 206г; 

52. Поземлен с идентификатор 43606.6.49 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Алиева дъбика“, с площ за имота 2516 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006049), с АЧОС № 1675/01.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206и; 

53. Поземлен с идентификатор 43606.6.50 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Брезавица“, с площ за имота 10932 кв. м, с 

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

земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 006050), с АЧОС № 

1681/02.12.2016 г., попадащ в подотдел 206и; 

54. Поземлен с идентификатор 43606.6.51 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Брезавица“, с площ за имота 17570 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006051), с АЧОС № 1682 от 02.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206и; 

55. Поземлен с идентификатор 43606.6.59 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Брезавица“, с площ за имота 575 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006059), с АЧОС № 1683 от 02.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206л; 

56. Поземлен с идентификатор 43606.6.68 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 



АГКК на землището на село Лещен, местност „Брезавица“, с площ за имота 1246 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006068), с АЧОС № 1684 от 02.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206а1; 

57. Поземлен с идентификатор 43606.6.70 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Брезавица“, с площ за имота 890 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006070), с АЧОС № 1685 от 02.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206а1; 

58. Поземлен с идентификатор 43606.6.71 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Брезавица“, с площ за имота 2535 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006071), с АЧОС № 1688 от 07.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206а1; 

59. Поземлен с идентификатор 43606.6.75 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Брезавица“, с площ за имота 4491 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006075), с АЧОС № 1689 от 07.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206а1; 

60. Поземлен с идентификатор 43606.6.80 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Брезовица“, с площ за имота 2801 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006080), с АЧОС № 1690 от 07.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206о; 

61. Поземлен с идентификатор 43606.6.82 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Брезовица“, с площ за имота 1202 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006082), с АЧОС № 1691 от 07.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206о; 

62. Поземлен с идентификатор 43606.6.87 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Свети Спас“, с площ за имота 3532 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006087), с АЧОС № 1692 от 07.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 206т; 

63. Поземлен с идентификатор 43606.6.91 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Свети Спас“, с площ за имота 5144 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006091), с АЧОС № 1693 от 07.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 207е; 

64. Поземлен с идентификатор 43606.6.92 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Свети Спас“, с площ за имота 2258 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята 10, (номер на преходен план 006092), с АЧОС № 1694 от 07.12.2016 г., 

попадащ в подотдел 207е; 



65. Поземлен с идентификатор 43606.6.97 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК на землището на село Лещен, местност „Барата“, с площ за имота 1798 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 006097), с АЧОС 1695 от 07.12.2016 г., попадащ в 

подотдел 207ж. 

Обща площ на имотите   279 956 кв.м. 
 

ІІ. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решението. 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 862 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 29. Искане за отчуждаване на имоти по плана на с. Лещен, община 

Гърмен, област Благоевград за отваряне на улица между о.т. 9-10-11. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от 

НРПРОИ.   

     

С 13 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 862 

 

1. Възлага на кмета на общината да проведе процедурата по отчуждаване на части от 

имоти пл. № 4, 5, 11 и 115 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград. 

2. След приключване на процедурата по отчуждаване, да се реализира улицата съгласно 

предвижданията на ПУП-ПРЗ на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 863 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 30. Искане № 267 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.       

С 13 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 863 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с идентификатори: 

- 37472.9.148, с площ от 3909 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада в местността „Гроба“ по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Ковачевица с АЧОС № 6843 от 

12.07.2022 г. вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 37472.25.55, с площ от 2802 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище в местността „Костадин“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Ковачевица с АПОС № 

1251/12.07.2022 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 Тома Николов Христов, бивш жител на село 

Ковачевица, 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 864 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 31. Искане № 268 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.   

     

С 13 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 864 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с идентификатори: 

- 37472.13.248, с площ от 1286 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада в местността „Соатя“ по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Ковачевица с АЧОС № 6842 от 

12.07.2022 г. вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 37472.30.40, с площ от 1631 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя в местността „Одера“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-

302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Ковачевица с 

АЧОС № 6841/12.07.2022 г. вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 37472.30.41, с площ от 1740 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя в местността „Одера“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-

302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Ковачевица с 

АЧОС № 6840/12.07.2022 г. вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев; 

- 37472.32.352, с площ от 2097 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Долно ливаде“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302 от 13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Ковачевица с АЧОС № 

6845/12.07.2022 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 Никола Марков Марков, бивш жител на град 

Велинград, област Пазарджик. 



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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 865 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 32. Искане № 269 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.   

  С 13 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 865 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

37472.21.8, с площ от 4973 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива в местността „Долно ливаде“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Ковачевица, с АЧОС № 6844 от 12.07.2022 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 Ангел Томов Даскалов, бивш жител на село Ковачевица, 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 866 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 33. Искане № 271 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.   

     

С 13 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 866 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

37472.32.348, с площ от 2906 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива в местността „Долно ливаде“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Ковачевица, с АЧОС № 6839 от 12.07.2022 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 Стоил Николов Марков, бивш жител на село Габарево, област Стара Загора. 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 867 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 34. Искане № 275 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.   

 

С 13 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 867 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

40138.18.190, с площ от 3027 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива в местността „Дермиево“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Крушево с АЧОС № 6830 от 

04.07.2022 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 Рамадан Муртазов Мусов, бивш жител на село 

Долно 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 868 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 35. Искане № 277 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

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

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи.   

 

С 13 гласа ЗА, 2 гласа - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 868 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

43606.5.140, с площ от 468 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива в местността „Усое“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на 

АГКК за землището на село Лещен, с АЧОС № 6853 от 26.08.2022 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 Еминов Джалев, 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………                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 869 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.09.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 36. Настъпила промяна за сформиране на паралелки в училищата на 

територията на община Гърмен с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба 

за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

за учебната 2022/2023 година 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.68, ал. 1, т. 2  и ал.7. от  Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование.   

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 869 

 

1. Сформиране на паралелки в училищата на територията на община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, като следва: 

 

Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ с. Огняново  - една маломерна паралелка:  

 

  -    IV - клас – 15 ученика, недостиг по норматив – 1 ученик; 

 

2. Финансирането да се извърши в рамките на делегирания бюджет на посочените 

училища. 

 

 

 

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

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 
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