
ПРОТОКОЛ № 33/27.02.2018 г 

 

РЕШЕНИЕ № 431 

 

1. Дава съгласие община Гърмен да стане асоцииран член на Български съюз по 

балнеология и СПА туризъм (БСБСПА). 

2.Упълномощава кмета на община Гърмен - г-жа Минка Капитанозна да 

представлява община Гърмен в БСБСПА. 

РЕШЕНИЕ № 432 

 

Общински съвет-Гърмен приема отчета на кмета на общината за изпълнение 

на решенията на Общински съвет-Гърмен за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 433 

 

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

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №000321, местност 

“Алямски рид“, землището на село Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград от 

“нива“ за „Цех за преработка на дървен материал“. 

Във връзка с чл.22 от 3033, и на основание чл.29. ал.1 от 3033, чл.ЗО, ал.З от 

ППЗОЗЗ, и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за срок от 

три години право на преминаване през поземлен имот №000234, м.“Алямски рид“, 

землище е. Долно Дряново, общ.Гърмен -храсти на община Гърмен. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 1246, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Албен Албенов Балиев. 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 № 434 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 031258 с площ от 1,554 дка, находящ 

се в местността “Баричка“, землище на село Скребатно, актуван с АЧОС № 

4661/29.01.2018 година, на ОСЗ село Гърмен за възстановяване  правото на 

собственост на наследниците на Шефкет Алиев Толумски, бивш жител на село 

Скребатно, чрез Сълзинка Минкова Балдева. 
 

РЕШЕНИЕ № 435 

 

Приема Общински план за младежта – 2018г. 
 

РЕШЕНИЕ № 436 

 

1. Разрешава изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ III, кв. 37 по плана на село Горно 

Дряново, като същият се преотреди от младежки дом за жилищно строителство и 

се раздели на няколко УПИ след представени задание с проект за ПУП – ПРЗ от 

заинтересованите собственици и приложено към него нотариално заверено съгласие 

на всички заинтересовани страни. 

2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедурата по изменение на плана. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 437 

 

Изменя Правилник за организацията и дейността на общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 
2015-2019 година,   
Приет с Решение № 19/Протокол № 2 от 30.11.2015 година, изменян и допълван с 
Решение № 139/Протокол № 10 от 10.06.2017 год. и Решение № 288/Протокол № 21 
от 30.03.2017, както следва: 

 

§1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 
- в т. 4, т.11, т.12, т.17, т.18, т.20, т.21, т.22, т.23 думите „от 9 общински 

съветници“ се заменят с „повече от половината от присъстващите съветници“; 
- в т. 10,  Думите „ поименно гласуване с мнозинство от 9 общински 

съветници“ се заменят с „мнозинство повече от половината  общински съветници“;  

- в т. 13, т.14  думите „от 9 общински съветници“ се заменят с „мнозинство 

повече от половината присъстващи общински съветници, поименно“;  
 

§2. Чл.15,ал.1,т.10 се отменя. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 438 

 

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



местната администрация и чл.37и, ал.З и чл. 37о, ал. 1, т. 1 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи приема списък на свободните 

общински пасища и мери за индивидуално ползване по имоти, съгласно Приложение 

№ 1, за които ще се сключат договори за наем за стопанската 2018/2019 год. 

2. На основание чл. 37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи, определя размера на пасищата, мерите и ливадите в зависимост 

от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не 

повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 

30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. За говеда 

предназначени за производство на месо и за животни от местни (автохтонни) 

породи, нормата е съответно до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа 

до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета 

категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или 

кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за 

преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично 

земеделие“, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят 

имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на 

имотите 

3. На основание 37и, ал.12 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, упълномощава Кмета на общината да сключи договори за 

ползване по т. 1 за 5 (пет) стопански години при наемна годишна цена в размер на 7 

/седем/ лева за 1 дка. 

4. На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година 

с начална тръжна цена размер на 8 /осем/ лева за 1 дка. 

5. На основание чл.37и, ал.З и чл. 37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи приема списъците с местоположението и размера 

на имотите на мерите, пасищата и ливадите за общо ползване, съгласно 

Приложение №2. 

6. На основание чл. 37о, ал. 1, т. 2 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи приема правила за ползването на пасищата, мерите и 

ливадите, съгласно Приложение № 3. 

7. На основание чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи приема годишен план за паша, съгласно Приложение № 4. 

6. На основание чл. 37о, ал. 4, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи приема задълженията на общината и на ползвателите за 

поддържането на мерите, пасищата и ливадите, съгласно Приложение № 5. 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 439 

 

1. 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 36 

963,78 лв. (тридесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и три лева и 

седемдесет и осем лева), платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след 

изтичане на календарната 2018 година, определена за изпълнение на дейностите и 

разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от 

общностите местно развитие" на Сдружение „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово“, одобрени по заявление с № 19-19-2-01- 46/28.09.2017 г. със Заповед № 

РД 09-106/14.01.2018 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и 

ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г., или 30 юни 2019 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 440 

Кмета на общината да упълномощи желаещите кметове по населени места да 

кандидатстват по програма на ПУДОС. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ №441 

 
 1.  Община Гърмен да кандидатства с проект по Национална кампания „За чиста 
околна среда- 2018“ на тема: „Обичам природата - и аз участвам“, финансиран от 
Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в размер на 10 000 лв. с 
включено ДДС. 
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да подготви и внесе проектното предложение 
с необходимите документи за кандидатстване, за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, съгласно изискванията на ПУДОС. 

 

 

РЕШЕНИЕ №442 

 

1.Дава съгласие в УПИ I, кв. 26 по плана на с. Дъбница - публична общинска 

собственост да се изгради двуетажна масивна пристройка за обособяване на две 

класни стаи от югозападната страна на сградата, като възложител е община 

Гърмен. 

2.Дава съгласие ОУ „ Христо Ботев“, село Дъбница да кандидатства за финансиране 

по национални и международни програми чрез община Гърмен. 

 

 



РЕШЕНИЕ № 443 

 

Чл. 41, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

става Комисия по хуманитарни дейности, младежта, спорта и по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество. 

 


