
ПРОТОКОЛ № 27/18.08.2017 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 326 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение № 318 от Протокол № 

26/21.07.2017г.  
 

РЕШЕНИЕ № 327 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение № 319 от Протокол № 

26/21.07.2017г.  
 

РЕШЕНИЕ № 328 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение № 320 от Протокол № 

26/21.07.2017г.  

РЕШЕНИЕ № 329 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение № 321 от Протокол № 

26/21.07.2017г.  

 

РЕШЕНИЕ № 330 

Общински съвет с. Гърмен актуализира Програмата за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в община Гърмен за 2017 година, 

както следва:  

I. В глава V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА след точка 7 се 

допълва: 

8. Част от урегулиран поземлен имот /парцел/ I /първи/, кв. 24 /двадесет и 

четири/ по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със 

Заповед №575 от 1973 год. с площ за имота от 7425 /седем хиляди четиристотин 

двадесет и пет/ кв.м – представляващ парк. 

 

РЕШЕНИЕ № 331 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и Виолета Николова Попова, ЕГН 4711246513 с адрес: град 

Гоце Делчев, улица „Драма" № 55 от друга, чрез продажба на частта на община 

Гърмен, а именно 78/582 идеални части от имот планоснимачен № 907 /деветстотин 

и седем/, кв.32 /тридесет и две/ по плана на село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград одобрен със Заповед № 9 от 1999 година на Кмета на община Гърмен, с 

площ от 78 /седемдесет и осем/ кв.м, с която площ участва в образуването на УПИ 

XVI /шестнадесет/, с площ за целия урегулиран имот 582 / петстотин осемдесет и 

два/ кв.м по Акт за частна общинска собственост № 2480/22.05.2017 година, вписан в 

Агенцията по вписвания на 26.05.2017 година с местонахождение на имота село 

Огняново, община Гърмен, при граници и съседи: на имот планоснимачен № 907: от 

две страни улица; имот планоснимачен № 658 -Виолета Николова Попова; УПИ II-



648 - наследници на Георги Тунчев; На УПИ XVI: от две страни улица; УПИ I-647 - 

Ахмед Мусли; УПИ II-648 - наследници на Георги Тунчев. 

На съсобственика Виолета Николова Попова, притежаваща останалите 

идеални части от имота, съгласно Нотариален акт № 156, том II,  рег.№ 4135, дело 

№ 343 от 2014 година на Елена Ласина - нотариус с район на действие района на 

Районен съд град Гоце Делчев, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 

137. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 13.07.2017 год. в размер на 1 200,00 /хиляда и двеста/ 

лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка за идеалните части от имота е 335,40 лева /триста 

тридесет и пет лева и четиридесет стотинки/, съгласно удостоверение № 

5105008962/11.07.2017 год., издадено от отдел „Местни данъци и такси", към община 

Гърмен. 

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

и законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен.   

 

 

РЕШЕНИЕ № 332 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и Велизар Велизаров Пачеджиев, ЕГН 8511074440 с адрес: град 

Стара Загора, улица „Поп Минчо Кънчев" № 102 от друга, чрез продажба на частта 

на община Гърмен, а именно 420/1380 идеални части от Урегулиран поземлен имот 

/парцел/ IX /девети/, планоснимачен № 252, кв. 17 /седемнадесет/, по плана на село 

Лещен, община Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед № 10 от 1998 година 

на Кмета на община Гърмен и с площ на имота 1380 /хиляда триста и осемдесет/ 

кв.м по Акт за частна общинска собственост № 1863/13.02.2017 година, вписан в 

Агенцията по вписвания на 21.02.2017 година с местонахождение на имота село 

Лещен, община Гърмен, при граници и съседи: от север УПИ VI - 253 - Тодор и Здравка 

Цикови; от юг - улица; от изток - УПИ VIII - 252 - Ахмед Исуфов Мутишев; от запад 

- общински терен, на съсобственика Велизар Велизаров Пачеджиев, притежаващ 

останалите идеални части от имота, съгласно Нотариален акт № 90, том I, рег.№ 

1449, дело № 73 от 2016 година на Алина Хаджиева - нотариус с район на действие - 

съдебния район на Районен съд град Гоце Делчев, вписан в регистъра на 

Нотариалната камара под № 569. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 05.07.2017 год. в размер на 8 400,00 /осем хиляди и 

четиристотин/ лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка за идеалните части от имота е 1 008,00 /хиляда и осем/ 

лева, съгласно удостоверение № 5105007984/11.07.2017 год., издадено от отдел 

„Местни данъци и такси", към община Гърмен. 



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

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ № 333 

1. Дава съгласие община Гърмен да кандидатства с проектно предложение за 

създаване на Общинско социално предприятие „Общинска пералня" - Гърмен, по 

процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество" по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

2. Предоставя за времето на изпълнение на проекта помещения с площ 110 

м2, които се намират в сутерена на Кметство село Марчево, община Гърмен -

собственост на община Гърмен, съгласно акт за публична общинска собственост 

№43 от 01.02.2000 г. 

3. Дава съгласие за извършване на ремонт на предоставените помещение. 

4. Дава съгласие за предоставяне право на ползване със срок не по-малък от 5 

години след одобряването на окончателния доклад по проекта за създаване на 

Социално предприятие „Общинска пералня" - Гърмен. 

5. Възлага на Кмета на Община Гърмен да извърши необходимите 

фактически и правни действия свързани по създаване на Социално предприятие 

„Общинска пералня" - Гърмен, по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество" по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси" 

 

РЕШЕНИЕ № 334 

Определя размер на допълнително възнаграждение за постигнати резултати 

на Кмета на община Гърмен, в размер на месечната й брутна заплата. 

Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати да се изплати 

през месец септември 2017 г., съгласно чл. 24, ал. 2 от Вътрешните правила за 

работна заплата в община Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ № 335 

Определя размер на допълнително възнаграждение за постигнати резултати 

на кметовете на кметства и кметски наместници в община Гърмен, в размер 

пропорционален на отработеното време както следва: 

Димитрия Калоянава Гюрова - 885,00лв.  

Розен Илиев Марчев - 630,00лв.  

Кирил Иванов Жуглев - 540,00лв.  

Наиле Белгинова Хаджиева - 540,00лв.  

Илиана Александрова Гюрнева - 630,00лв.  

Тюркиян Шукриева Ходжова - 880,00лв.  

Даниела Юриева Пидева - 650,00лв.  

Ваит Рамисов Моллахасанов - 800,00лв. 



Синем Мустафова Бекирова - 858,00лв. 

Мехмедали Ибрахимов Хаджиев - 750,00лв. 

Феим Ахмед Иса - 928,00лв. 

Ангелина Гълъбова Качамакова - 630,00лв.  

Митко Трендафилов Дедьов - 908,00лв. 

Ракип Абединов Камбуров - 630,00лв. 

Сейхан Рифадов Ахмедов - 840,00лв. 

Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати да се изплатят 

през месец септември 2017 г. съгласно чл. 24, ал. 2 от Вътрешните правила за 

работна заплата в община Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ № 336 

1. Одобрява проект на ПУП /подробен устройствен план/ - парцеларен план на 

трасе за линеен обект: „Водопровод за минерална вода" за обекти : „Къщи за гости" 

в УПИ I -218, кв.48 и „Семеен хотел" в УПИ IV-838, кв.5  по плана на с. Огняново, общ. 

Гърмен, обл. Благоевград, от Сондаж №1 ВКП, находящ се в поземлен имот с 

идентификатор 53326.500.2-на община Гърмен, през поземлен имот с 

идентификатор 53326.500.8-урбанизирана територия на община Гърмен, имот с 

идентификатор 53326.500.23-дере на община Гърмен, поземлен имот с 

идентификатор 53326.500.147-дере на община Гърмен, поземлен имот с 

идентификатор 53326.500.148-дере на община Гърмен, поземлен имот № 0,494-полски 

път на община Гърмен. 

2.Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на община Гърмен и за 

обнародване в "Държавен вестник" в седем дневен срок от приемането му. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 337 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 

от 7 /седем/ години на следните земеделски имоти, както следва:  

1. Поземлен имот № 006013 (нула нула шест хиляди и тринадесет) с начин на 

трайно ползване Нива с площ от 1,284 (едно цяло двеста осемдесет и четири) дка, 

шеста категория, находящ се в местността „Долен чучур" по плана за земеразделяне 

на село Балдево с ЕКАТТЕ 02381, при граници и съседи на имота: № 006015 Полски 

път на община Гърмен, № 000052 Полски път на община Гърмен, № 006012 Нива 

насл. на Георги Стоянов Гюрнев, № 006011 Нива насл. на Ангел Кръстев Грънчаров, № 

006014 Нива насл. на Кръстю Ангелов Грънчаров, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 1043 от 22.05.2015 година, вписан в Агенцията по вписвания на 

05.06.2015 година. 

2. Поземлен имот № 008010 (нула нула осем хиляди и десет) с начин на трайно 

ползване Нива с площ от 2,262 (две цяло двеста шестдесет и четири) дка, десета 

категория, находящ се в местността „Горна валта" по плана за земеразделяне на 

село Балдево с ЕКАТТЕ 02381, при граници и съседи на имота: № 000055 Полски път 

на община Гърмен, № 008001 Нива на община Гърмен, № 008002 Нива на община 

Гърмен, № 008003 Нива на община Гърмен, № 008004 Нива на община Гърмен, № 

008005 Нива на община Гърмен, № 008006 Нива на община Гърмен, № 008007 Нива на 



община Гърмен, № 008009 Нива на община Гърмен, № 000074 Канал на МЗХ-ХМС, № 

008011 Нива на Стоян Николов Гюрнев, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 1053 от 22.05.2015 година, вписан в Агенцията по вписвания на 

05.06.2015 година. 

II. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 15 

(петнадесет) лева на декар. 

III. Упълномощава Кмета на общината да открие процедурата, проведе търга 

и сключи договори за аренда.    

 

РЕШЕНИЕ№ 338 

1. Общински съвет Гърмен дава съгласие да се провежда обучение с брой на 

учениците, който е по-малък от минималния в училище ОУ„ Христо Ботев" с. 

Дъбница: 

 Една паралелка в VIII клас -17 ученика, с недостиг по норматив -1 ученик. 

 Една паралелка II клас - 15 ученика, с недостиг по норматив -1 ученик. 

 Една паралелка VI клас - 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика. 

 Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на ОУ„ 

Христо  Ботев" с. Дъбница.  

 

РЕШЕНИЕ № 339 

1. Общински съвет Гърмен на дава съгласие да се провежда обучение с брой на 

учениците, който е по-малък от минималния в училище ОУ„ Пейо Кр.Яворов" с. 

Огняново: 

 една маломерна паралелка в VI клас - 14 ученика, с недостиг по норматив 

- 4 ученика. 

Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на    ОУ„ 

Пейо Кр.Яворов" с. Огняново. 

 

РЕШЕНИЕ  №340 

1. Общински съвет Гърмен дава съгласие да се провежда обучение с брой на 

учениците, който е по-малък от минималния в училище ОУ „Паисий.Хилендарски" с. 

Горно Дряново: 

 I клас - 12 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика. 

 II клас - 15 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученик. 

 IV клас - 15 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученик. 

 V клас - 14 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика. 

 VI клас - 11 ученика с недостиг по норматив - 7 ученика. 

 VII клас - 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика. 

2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на      

ОУ „Паисий.Хилендарски" с. Горно Дряново: 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 341 

 

1. Общински съвет Гърмен дава съгласие да се провежда обучение с брой на 

учениците, който е по-малък от минималния в училище ОУ „Христо Ботев" с. Долно 

Дряново: 

 една паралелка в VIII клас - 14 ученика , с недостиг по норматив - 4 

ученика. 

 VI клас - 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика. 

 VII клас - 17 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученик. 

2.  Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на       

ОУ „Христо Ботев" с. Долно Дряново. 

 

РЕШЕНИЕ № 342 

1. Общински съвет Гърмен дава съгласие да се провежда обучение с брой на 

учениците, който е по-малък от минималния в училище ОУ „Димитър Талев" с. 

Хвостяне: 

 I клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика. 

 II клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика. 

 III клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика, 

 IV клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика. 

 V клас - 11 ученика с недостиг по норматив - 7 ученика. 

 VI клас - 12 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика. 

 VII клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 8 ученика. 

2.  Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на    

ОУ „Димитър Талев" с. Хвостяне. 

РЕШЕНИЕ № 343 

1. Общински съвет Гърмен дава съгласие да се провежда обучение с брой на 

учениците, който е по-малък от минималния в училище ОУ „Св.Климент Охридски" 

с. Дебрен: 

 една маломерна паралелка в VIII клас – 17 ученика, с недостиг по норматив - 

1 ученик. 

2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на ОУ 

„Св.Климент Охридски" с. Дебрен. 

РЕШЕНИЕ №344 

Дава съгласие за предоставяне на имоит с № № 019122 с площ от 0,997 дка, находящ 

се в местността "Еловица", актуван с АЧОС № 2106/27.03.2017 година и № 028160 с площ от 

3,989 дка, находящ се в местността „Падините", актуван с АЧОС № 2788/11.07.2017 година, 

в землището на село Огняново на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Варка Кирилова Гюрова, бивш жител на село Огняново, 

чрез Георги Иванов Гюров 

 

 РЕШЕНИЕ №345 



Дава съгласие за предоставяне на имоти с № № 031255 с площ от 0,445 дка, 

находящ се в местността "Потока", актуван с АЧОС № 2898/20.07.2017 г., № 031208 

с площ от 0,523 дка, находящ се в местността „Чучуляец", актуван с АЧОС № 2899 

от 20.07.2017 г. и № 044047 с площ от 0,420 дка, находящ се в местността 

„Прибран", актуван с АЧОС № 2900/20.07.2017 г. в землището на село Скребатно на 

ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на съсобственост на наследниците на 

Стоян Петков Воденичаров, бивш жител на село Скребатно чрез Костадин Стоянов 

Воденичаров. 

 

РЕШЕНИЕ №346 

Разрешавам да се изработи проект на подробен устройствен план - план за 

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот № 000114, м."Пандимон“ 

ПИ № 000116, м. “Маво", ПИ № 000190, м. „Пандимон", ПИ № 015059, м. "Пандимон“,  

ПИ № 015061, м. „Пандимон", землището на село Крушево, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград за добив на подземни богатства-скално-облицовъчни материали. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР'' 

ЕООД, по реда на чл.124а, ал. 5 от ЗУТ. 

Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и 

Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост и със специализираните 

контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 128, ал. 6, във 

връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване. 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл. 5, ал.5 

от ЗУТ. 

 

 

РЕШЕНИЕ №347 

Разрешавам да се изработи проект на подробен устройствен план - план за 

застрояване за промяна предназначение на ПИ № 000105, м. ''Пандимон", ПИ 

№000107, м. "Маво", ПИ № 000108, м. "Пандимон", ПИ № 015058, м. "Пандимон", 

землището на село Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград за депо за строителни 

отпадъци. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от ,.ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР" 

ЕООД, по реда на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ. 

Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба 

№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост и със специализираните 



контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 128, ал. 6, във 

връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване. 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл. 5, ал.5 от 

ЗУТ 

 

 

 


