
ПРОТОКОЛ № 26/21.07.2017 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 312 

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 II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА след точка 267 

се допълва: 

268. Урегулиран поземлен имот /парцел/ IV /четвърти/, кв. 43А /четиридесет и 

три А/, планоснимачен № 1039 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област 

Благоевград и с площ на имота 200 /двеста/ кв.м. Одобрен със Заповед № 

181/19.04.2017 г. на Кмета на Общината, АЧОС № 2493/22.05.2017 г. 

269. Урегулиран поземлен имот /парцел/ VII /седми/, кв. 5 /пет/, планоснимачен 

№ 6 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград и с площ на имота 

292 /двеста деветдесет и два/ кв.м.,  АЧОС № 2479/25.04.2017 г. 

270. Урегулиран поземлен имот /парцел/ VII /седми/, планоснимачен № 619, кв. 6 

/шести/, по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград и с площ на 

имота 586 /петстотин осемдесет и шест/ кв.м., АЧОС № 2566/20.06.2017 г. 

II. В глава III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА, след точка 6 се допълва: 

7. Учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в УПИ X, кв.1 по 

плана на с. Дебрен. 

8. Учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в УПИ III, кв.18 по 

плана на с. Дебрен. 

9. Учредяване право на строеж на гараж в УПИ X, кв. 15 по плана на с. Дебрен. 

III. В глава IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА, след точка 5 се допълва: 

6. 420/1380 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ IX /девети/, 

планоснимачен № 252, кв. 17 /седемнадесет/, по плана на с. Лещен, община Гърмен, 

област Благоевград и с площ на имота 1380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м., АЧОС 

№1863/13.02.2017г. 

7. 78/582 идеални части от имот планоснимачен № 907 /деветстотин и седем/, 

кв.32 /тридесет и две/ по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед № 9 от 1999 год. и 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.,  АЧОС № 2480/22.05.2017 г. 

8. 1500/2000 от жилищна сграда 2 - 2МС със застроен обем 650 куб. м., имот № 

7094 по земеразделителния план на с.Ковачевица, общ. Гърмен с обща площ 2.000 дка., 

АЧОС № 115/21.10.2002 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 313 

Отменя свое Решение № 248, прието на заседание от 25.01.2017 г., Протокол № 

16 за Упълномощаване кмета на община Гърмен да подпише Запис на заповед, без 



протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" в размер 

на 152 485,84 лв. (сто и петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет лема 

и осемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 33,333 % от заявения размер на 

авансово плащане по реда на чл.7, ал.2 - 8 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие", което да бъде заявено от СНЦ „Местна инициативна група - Гоце 

Делчев - Гърмен -Хаджидимово" във връзка със сключено Споразумение № РД 50-197 

от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия СВОМР на територията на общините 

Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие" между СНЦ „Местна инициативна 

група - Гоце Делчев - Гърмен -Хаджидимово" и Управляващите органи на Програмата 

за развитие на селските райони 2014 - 2020г., Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси" 2014-2020 г. и СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово". Срок за предявяване за плащане - до 31.03.2024 г. (до 6 

(шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово, финансирана със Споразумение № РД 50-197 от 29.11.2016 г.). 
 

РЕШЕНИЕ № 314 

 Упълномощава кмета на община Гърмен да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и 

да било характер, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" в размер на 30 

674,00 лв. (тридесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева), платим на 

предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на календарната 2017 година, 

определена за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" по заявление 

с № 19-19-2-01-46/12.12.2016 г. на Сдружение „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово", одобрени със Заповед № РД 09-325/10.04.2017г. на заместник-

министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на 

ПРСР 2014 - 2020г., или 30 юни 2018 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 315 

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 

31.12.2016 г., по приходна и разходна част по функции и дейности, както следва: 

1.1 ПО ПРИХОДА                                                                                 - 12 056 498 лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                        - 7 793 763 лв. 

             За местни дейности                                                           - 4 262 735 лв. 

 

1.2. ПО РАЗХОДА                                                                                 - 12 056 498 лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                        - 7 793 763 лв. 



             За местни дейности                                                           - 4 262 735 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 2016г. /съгласно Приложение № 4/. 

3. Приема отчет за изпълнението на бюджета на община Гърмен за 2016 г. 

както следва: 

3.1 ПО ПРИХОДА                                                                                   - 9 505 394 лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                        - 6 750 291 лв. 

             За местни дейности                                                           - 2 755 103 лв. 

 

3.2. ПО РАЗХОДА                                                                                   - 9 505 394 лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                        - 6 750 291 лв. 

             За местни дейности                                                           - 2 755 103 лв. 

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

Приложение № 2/. 

4. Приема окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2016 г. и 

отчета за капиталови разходи по обекти и източници на финансиране за 2016 г. 

съгласно Приложение № 3. 

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

съюз за 2016 г. съгласно Приложение № 4. 

6.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 г. съгласно 

Приложение № 5. 

 

РЕШЕНИЕ № 316 

Общински съвет – Гърмен одобрява съществуването на групите в ДГ " 

Пролет" с брой деца над определения  максимум, съгласно  Наредба № 7. 
 

РЕШЕНИЕ № 317 

Възлага на Кмета на община Гърмен да изготви в срок до 10 септември 

мотивирано предложение до МОН за включването на СУ ,, Йордан Йовков" с. 

Рибново; ОУ „ П. Яворов" с. Огняново и ОУ „ Христо Ботев" с. Долно Дряново в 

списъка на средищните училища и през учебната 2017/2018 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 318 - Върнато със Заповед № ОА-АК-257/04.08.2017 г. на 

Областен Управител на област Благоевград 

 

1. Открива процедура за прекратяване на съсобственост в недвижим имот - 

частна общинска собственост, а именно 420/1380 идеални части от Урегулиран 

поземлен имот /парцел/ IX /девети/, планоснимачен № 252, кв. 17 /седемнадесет/, по 

плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград и с площ на имота 1380 

/хиляда триста и осемдесет/ кв.м. при граници и съседи: От север УПИ VI - 253 – 
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Тодор и Здравка Цикови; От юг - улица; От изток - УПИ VIII - 252 - Ахмед Исуфов 

Мутишев; От запад - общински терен. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер  

8 400.00 /осем хиляди и четиристотин/ лева без ДДС и определя същата като цена за 

дела на общината. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на дела на 

общината от недвижимия имот с цел прекратяване на съсобственост, по реда на 

ЗОС и НРПУРОИ. 

 

РЕШЕНИЕ № 319 - Върнато със Заповед № ОА-АК-256/04.08.2017 г. на 

Областен Управител на област Благоевград 

 

1. Открива процедура за прекратяване на съсобственост в недвижим имот -

частна общинска собственост, а именно: 78/582 идеални части от имот 

планоснимачен № 907 /деветстотин и седем/, кв.32 /тридесет и две/ по плана на с. 

Огняново, община Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед № 9 от 1999 год. и 

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., при граници и съседи: На имот пл. № 907: От две страни улица ; Имот пл. 

№ 658 - на Виолета Николова Попова; УПИ II-648- на насл. на Георги Тунчев; На УПИ 

XVI: От две страни улица; УПИ I -647 - на Ахмед Мусли; УПИ П-648 - на насл. на 

Георги Тунчев. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 

1 200.00 / хиляда и двеста/ лева без ДДС и определя същата като цена за дела на 

общината. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на дела на 

общината от недвижимия имот с цел прекратяване на съсобственост, по реда на 

ЗОС и НРПУРОИ. 
 

РЕШЕНИЕ № 320 - Върнато със Заповед № ОА-АК-258/04.08.2017 г. на 

Областен Управител на област Благоевград 

 

Утвърждава пазарни цени за учредяване на отстъпено право на строеж за 

жилища и гаражи. Право на надстрояване и/или право на пристрояване в населените 

места на община Гърмен, изготвени от лицензиран оценител както следва: 

1. Жилища в Гърмен, Огняново, Дъбница, Рибново, Дебрен, Горно Дряново и 

Долно Дряново: 

 - Първа зона                                                                                      - 3.50 лв. на кв.м. 

 - Втора зона                                                                                           - 3.00 лв. на кв.м. 

2. Жилища в Ореше, Осиково, Скребатно, Хвостяне, Крушево, Марчево и 

Балдево:                                                                                                              - 2.00 лв. на кв.м. 

3. Гаражи в Гърмен, Огняново, Дъбница, Рибново, Дебрен, Горно Дряново и 
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 Долно Дряново: 

- Първа зона                                                                                            - 3.00 лв. на кв.м. 

- Втора зона                                                                                           - 2.50 лв. на кв.м. 

4. Гаражи в Ореше, Осиково, Скребатно, Хвостяне, Крушево, Марчево и  

Балдево:                                                                                                              - 1.50 лв. на кв.м. 

 

РЕШЕНИЕ № 321 - Върнато със Заповед № ОА-АК-259/04.08.2017 г. на 

Областен Управител на област Благоевград 

Утвърждава пазарни цени на недвижимите имоти - частна общинска 

собственост, представляващи прилежащи терени на изградени жилищни сгради въз 

основа на отстъпено право на строеж, изготвени от лицензиран оценител както 

следва: 

1. Имоти в Гърмен, Огняново, Дъбница, Рибново, Дебрен, Горно Дряново и 

Долно Дряново: 

- Първа зона                                                                                           - 6.60 лв. на кв.м. 

- Втора зона                                                                                           - 4.40 лв. на кв.м. 

2.Имоти в Ореше, Осиково, Скребатно и Хвостяне:                     - 3.50 лв. на кв.м. 

3. Имоти в Крушево, Марчево и Балдево:                                         - 3.00 лв. на кв.м 

 

РЕШЕНИЕ № 322 

1. Открива процедура за продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост, както следва: Урегулиран поземлен имот /парцел/ IV /четвърти/, кв. 

43А /четиридесет и три А/, планоснимачен № 1039 по плана на с. Рибново, община 

Гърмен, област Благоевград и с площ на имота 200 /двеста/ кв.м. Одобрен със Заповед 

№ 181/19.04.2017 г. на Кмета на Общината, при граници и съседи: От две страни 

улица; Имот пл. № 1040 - Общински. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 2 

100.00 /две хиляди и сто/ лева без ДДС 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 с явно наддаване.   
 

РЕШЕНИЕ № 323 

1. Открива процедура за продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост, както следва: Урегулиран поземлен имот /парцел/ VII /седми/, кв. 5 

/пет/, планоснимачен № 6 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград 

и с площ на имота 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м., при граници и съседи: От три 

страни улица; УПИ VIII - 7 - Юмер Киселов. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 2 

900.00 /две хиляди и деветстотин/ лева без ДДС и определя същата като начална 

тръжна цена. 
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3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда 

на ЗОС и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 324 

Дава съгласие на Радко Боянов Айдаров жител на с. Гърмен, ул. извън 

регулация № 26, общ. Гърмен, обл. Благоевград да внесе предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонални пенсии на непълнолетните си деца Мартин Радков 

Айдаров и Искра Радкова Айдарова и двете жители на с. Гърмен, ул. извън регулация 

№ 26, общ. Гърмен, обл. Благоевград. 

 

РЕШЕНИЕ № 325 

Общински съвет Гърмен не дава съгласие за промяна предназначението на 

земя, представляващ поземлен имот с № 030003 в местността „Туркаре“, землището 

на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград от „нива“ –  в „Площадка за добив на 

подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл, зона Пч. 

 
 


