
ПРОТОКОЛ № 35/04.04.2018 г 

 

РЕШЕНИЕ № 445 

 

Изменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Гърмен, приета с Решение № 106/Протокол  № 10 от 27.01.2005 

г. Общински съвет  село Гърмен, изменяна, допълвана и с последна промяна - 
Решение № 371/Протокол № 29 от 19.10.2017 година, както следва: 

 

§1. Чл.38, ал.2 се изменя така: 

„Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху 

имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг 

или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради 

- етажна собственост, или на техни сдружения, след подаване на молба с приложени 

документи, установяващи правото на собственост на сградата, подлежаща на 

пристрояване и/или надстрояване до Кмета на общината, след Решение на 

общинския съвет. 
 

§2. Чл.38, ал.3 се изменя така: 

„Учреденото право на строеж на имоти в случаите на ал. 2 се извършва въз 

основа на пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител, съгласно чл. 22, ал. 

3 от ЗОС. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-

ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка, 

освен ако в закон е установено друго. 
 

§3. Чл. 20, ал. 4 се отменя. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 446 

 

Общински съвет с. Гърмен актуализира Програмата за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в община Гърмен за 2018 година, 

както следва: 

І. В глава ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след точка 3 се допълва: 

4.  156/416 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/, 

планоснимачен № 536, кв. 19 /деветнадесети/, по плана на село Горно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград  с площ на имота 416 / четиристотин и шестнадесет/ 

кв.м, одобрен със Заповед № 437 от 01.12.2017 г.  АЧОС №4691/29.01.2018 г. 

          II. В глава V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след точка 10 се допълва: 

11. Пространство от 36.00 /тридесет и шест/ кв. м. в средата на 

северозападната страна на кота +9.4 м. от покрива на административна сграда, 

намираща се в /парцел/ УПИ I /първи/, кв. 35 /тридесет и пет/ по плана на село 

Гърмен, област Благоевград, което ще се ползва за инсталирането на 

телекомуникационно инфраструктурно оборудване. АПОС №50/01.02.2000 г. 



РЕШЕНИЕ № 447 

 

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

собственост, както следва: Урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, кв. 48 

/четиридесет и осми/  по плана на с. Гърмен,  община Гърмен, област Благоевград 

одобрен със Заповед №2 от 1993 год. и с площ  от 450 /четиристотин и петдесет/ кв. 

м, при граници и съседи: Улица; УПИ  –ІV  Общински; УПИ – VІ на Стоян Аврамов; 

УПИ  –VІІ  на Борис Тернянов; УПИ – Х на насл. на Ангел Праматаров,съгласно АЧОС 

№4308 от 09.11.2017, вписан в Агенция по вписвания на 22.11.2017 г. 

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

4 500.00  / четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС от 15.03.2018 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 с явно наддаване. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 448 

 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и Билял Али Муртаз ЕГН 8108190029 и Невена Тодорова 

Муртова ЕГН 8810020097 и двамата с адрес: село Долно Дряново, община Гърмен, 

област Благоевград от  друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а именно 

327/1050 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХІ /двадесет и 

първи/, планоснимачен № 83, кв. 10 /десети/, по плана на село Долно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед № 252 от 28.06.2017 година на Кмета 

на община Гърмен и  с площ  на имота 1050 / хиляда и петдесет/ кв.м по Акт за 

частна общинска собственост № 3871/19.10.2017 година, вписан в Агенцията по 

вписвания на 25.10.2017 година с местонахождение на имота село Долно Дряново, 

община Гърмен, при граници и съседи: Съседи: От две страни улица; УПИ VІІ-78 – на 

насл. на Тефик Шеинов Денизов;  УПИ ХІV-84, 86– на насл. на Мехмед Алишев и 

Неджип Близнак; УПИ ХІІІ-85- на насл. на Али Изиров Шеинов, 

на съсобствениците Билял Али Муртаз и Невена Тодорова Муртова, притежаващи 

останалите идеални части от имота, съгласно Нотариален акт № 184, том 4, дело 

№ 584 от 2017  година. 

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

лицензиран оценител с оценка от 15.03.2018 год. в размер на 3 300,00 / три хиляди и 

триста/ лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка за идеалните части от имота е 2 125,00 /две хиляди сто 

двадесет и пет/ лева. 

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

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 



 

РЕШЕНИЕ № 449 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Ибраим 

Ибраимов Узунов за изграждане на двуетажна жилищна сграда, с площ на 

застрояване 30 /тридесет/ кв.м. в западната страна на жилищната сграда в 

урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, кв. 22 /двадесет и втори/, по плана на 

село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, и с площ  на имота 660 

/шестстотин и шестдесет/ кв. м, при граници и съседи: Запад - улица; Север УПИ І – 

на Ахмед Османов Ходжов; Юг УПИ ІІІ – на Рушат Мустафов Мазълов; Изток – 

улица. 

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

220.00 /двеста и двадесет/  лева без ДДС от 22.02.2018 г. и определя същата като цена 

на учреденото право на пристрояване. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда 

на Закона за общинската собственост. 

 

РЕШЕНИЕ № 450 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Басри Рифатов 

Шмереков за изграждане на гараж, с площ на застрояване 35 /тридесет и пет/ кв.м. 

от западната страна на жилищната сграда в урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ 

/трети/, кв. 20 /двадесети/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, 

и с площ  на имота 800 /осемстотин/ кв. м, при граници и съседи: Улица; УПИ ІV – на 

Шефкет Комаров; УПИ ІІ – на Зикрия Шенгов, УПИ ХV – на Сабри Узунов, УПИ ХІV 

– на насл. на Рамуш Шенгов. 

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

130.00 /сто и тридесет/  лева без ДДС от 22.02.2018 г. и определя същата като цена на 

учреденото право на пристрояване. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда на 

Закона за общинската собственост. 

 

 

РЕШЕНИЕ№ 451 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Събри Фикретов 

Янузов за изграждане на двуетажна жилищна сграда, с площ на застрояване 55 

/петдесет и пет/ кв.м. в северозападната част на урегулиран поземлен имот /парцел/ 

V /пети/, кв. 32 /тридесет и втори/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област 

Благоевград, и с площ  на имота 970 /деветстотин и седендесет/ кв. м, при граници и 

съседи: От две страни улица; УПИ ІV – на Айрола Четалбашев; УПИ VІ – на Шефкет 

Гадиров. 



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

330.00 /триста и тридесет/  лева без ДДС от 22.02.2018 г. и определя същата като 

цена на учреденото право на пристрояване. 

4. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда 

на Закона за общинската собственост. 

 

РЕШЕНИЕ № 452 

 

Дава съгласие в УПИ I, кв. 18 по плана на с. Долно Дряново, публична общинска 

собственост, да се проектира и изгради парна инсталация в сградата на училището , 

със средства от бюджета на ОбУ „Христо Ботев“ село Долно Дряново. 

 

РЕШЕНИЕ № 453 

 

1. Дава съгласие в УПИ II, кв. 9 по плана на с. Дебрен, отреден за училище - 

публична общинска собственост, да се изгради спортна площадка с изкуствена 

настилка в двора на училището. 

2. Проектирането и изграждането на спортната площадка да се извърши със 

средства от бюджета на ОБУ „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 454 

 

              1. Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – 

публична общинска собственост, представляващ покривно пространство с площ от 

36 (тридесет и шест) кв. м. находащо се в средата на северозападната страна на 

триетажна масивна сграда – Административна сграда кметство в УПИ I, кв. 35 по 

плана на с. Гърмен, обл. Благоевград. 

2. Определя начална тръжна цена от 15,55 лв. за кв. м. на месец без включен 

ДДС.  

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата за отдаване под 

наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години по реда на 

Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.  

 

РЕШЕНИЕ №455 

 

Одобрява така приложените образци по чл. 35, ал. 1, т.1 и чл. 35,ал. 1, т. 3 от 
ЗПКОНПИ. 

 
РЕШЕНИЕ № 456 

 

1. Община Гърмен да кандидатства с проект “Ефективна превенция и 

намаляване на последствията от наводнения в трансграничния регион Гърмен - 



Босилово” по Втора Покана за набиране на проектни предложения по програма 

Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша 

Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ, 

бюджетна линия № №2014ТС1615СВ006-2018-2 като водещ партньор в партньорство 

с община Босилово (Бивша Югославска Република Македония). 

2. Статута и предназначението на обекта, предмет на проекта, няма да бъде 

променяно за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 457 

 

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

местната администрация и чл.29, ал.1 от 3033, Общинския съвет с.Гърмен дава 

предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план- 

Парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасета на водопровод, канал и ел.кабелна линия, 

преминаващи през ПИ №000250, м “Старо село“, землище с. Гърмен -полски път на 

община Гърмен и ПИ №126048 м “Старо село“, землище с. Гърмен -полски път на 

община Гърмен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години. 

2.На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен 

разрешава да се изработи подробен устройствен план - парцеларен план / ПУП-

ПП/ на трасе на водопровод, канал и ел.кабелна линия до ПИ №126061, м. „Старо 

село“, по КВС село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград през ПИ №000250, 

м.“Старо село“, землище с. Гърмен —полски път на община Гърмен и ПИ №126048 

м.“Старо село“, землище с. Гърмен -полски път на община Гърмен. 

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията 

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

при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 

Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с 

посочени дължини на трасетата и площи на сервитутите. 

3.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка 

с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява представеното задание за 

изработване на подробен устройствен план - парцеларен план/ ПУП-ПП/ на трасе 

на водопровод, канал и ел.кабелна линия до ПИ №126061, м. „Старо село“, по КВС 

село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград през ПИ №000250, м.“Старо село“, 

землище с. Гърмен -полски път на община Гърмен и ПИ №126048 м.“Старо село“, 

землище с. Гърмен -полски път на община Гърмен. 

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. 

 


