
ПРОТОКОЛ № 38/21.06.2018 г 

 

РЕШЕНИЕ № 476 

 

1. Одобрява предложението за произвеждане на местен референдум в с. 

Марчево, община Гърмен за гласуване по въпроса „Против ли сте Общинска 

администрация-Гърмен и Общински съвет-Гърмен да одобряват ПУП-ПРЗ /подробен 

устройствен план-план за регулация и застрояване/ с предназначение за жилищно 

строителство на поземлените имоти находящи се в масивите 44, 45, 46 и 47, местност 

„Падарката“, съгласно картата за възстановена собственост на землището на село Марчево, 

община Гърмен, област Благоевград?“ 

2. Определя  19 август 2018 г. (неделя)-почивен ден, за дата за произвеждане на 

местния  референдум в  с. Марчево, община Гърмен. 

3.Утвърждава образците от книжата за провеждане на местния референдум 

съгласно Приложение  № 1, неразделна част от становището и решението. 

4. Одобрява разходите за организирането и финансирането на местния 

референдум, които да се осигурят от общинския бюджет, съгласно План-сметка - 

Приложение №  2, неразделна част от становището и решението.        

5. Възлага на кмета на общината и общинската администрация, да 

осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум. 

6. Възлага на кмета на общината да  проведе информационна кампания по реда 

и начина определени в чл. 34 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 477 

 

Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2018 година в община Гърмен, както следва: 

 

І. В глава ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА след точка 7 се допълва: 

 

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

плана на с. Дебрен. 

 

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

СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след точка 5 се допълва: 

   

6.  36/800 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ /шести/, кв. 

12 /дванадесети/,  планоснимачен №569 по плана на с. Долно Дряново,  община Гърмен, 

област Благоевград одобрен със Заповед №117 от 20.03.2018 г. и с площ  от 800 / 

осемстотин/ кв.м. за целия имот.  АЧОС №5256/24.04.2018 г. 



7.  190/720 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/, 

планоснимачен №358, кв. 6 /шести/, по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, 

област Благоевград. Одобрен със Заповед № 17/15.01.2018 г. и  с площ  за целия имот 

720 /седемстотин и двадесет / кв.м.  Акт за поправка на акт за частна общинска 

собственост №22/12.04.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 478 

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 

от 10 /десет/ години на поземлен имот № 140001 (сто и четиридесет хиляди и едно) с 

начин на трайно ползване Нива с площ от 1,711 (един декар седемстотин и 

единадесет кв. м), девета категория, находящ се в местността „Драча“ по картата 

на възстановената собственост на село Гърмен с ЕКАТТЕ 18366, при граници и 

съседи на имота: № 000309 Полски път на община Гърмен, № 140005 Полски път на 

община Гърмен, № 140006 нива на Георги Христов Луков, № 140002 Нива наел. на 

Димитър Николов Лагадов, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1019 от 

10.03.2015 год., вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

2.Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 15 (петнадесет) 

лева на декар. 

3. Упълномощава Кмета на общината да открие процедурата, проведе търга и 

сключи договор за аренда. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 479 

 

1. Дава съгласие община Гърмен да стане пълноправен член на Сдружението с 

нестопанска цел „Туристическа асоциация - Огняново и Югозападни Родопи" 

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

представлява община Гърмен в Сдружението. 

 

РЕШЕНИЕ № 480 

 

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

местната администрация и чл. 124а. ал.1 от ЗУТ, Общински съвет село Гърмен 

разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ 

за ПИ № 048040, местност „Зольово“, по КВС землище село Рибново, община Гърмен, 

област Благоевград С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване 

на ПУП-ПЗ съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от Ахмед Фейзиев 

Арнаутски. 

ПУП-ПЗ 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. 

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните 



контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с 

чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне 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 № 481 

 

1. Дава съгласие община Гърмен да кандидатства и да изпълнява проект: 

„Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община 

Гърмен“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор 

№BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 

на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към 

тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 

на селските райони  за периода 2014 – 2020 г. 

 

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритет 1: 

“Изграждане на подходяща транспортна и пътна инфраструктура (вкл. до 

туристическите обекти) Специфична цел 1.1. Изграждане и подобряване на 

техническата инфраструктура, Мярка 1.1.1. Изграждане на подходяща транспортна 

и пътна инфраструктура (вкл. до туристическите обекти) от Общински план за 

развитие на община Гърмен 2014-2020 г. 

 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на община Гърмен да 

предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на община 

Гърмен по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, да 

подготви и попълни електронен формуляр за кандидатстване, както и да подаде 

проектното предложение чрез Информационна система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).  

 

 

РЕШЕНИЕ № 482 

 

1. Дава съгласие община Гърмен да кандидатства и да изпълнява проект: 

„Изграждане на паркове в селата Дебрен и Огняново, община Гърмен“ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони  за периода 2014 – 2020 г. 

 



2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на Приоритет 1: 

Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано пространствено 

развитие и опазване на околната среда, Мярка 1.4.2. Увеличаване и поддържане на 

зелените площи /вкл.паркове и площади/от Общински план за развитие на община 

Гърмен 2014-2020 г.  

 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на община Гърмен да 

предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на община 

Гърмен по Програма за развитие на селските райони за  периода 2014-2020, да 

подготви и попълни електронен формуляр за кандидатстване, както и да подаде 

проектното предложение чрез Информационна система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 483 

 

1. Дава съгласие община Гърмен да кандидатства и да изпълнява проект: 

„Изграждане и оборудване на многофункционални спортни площадки в селата Дебрен 

и Рибново, община Гърмен“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  

процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

 

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на Приоритет 1: 

Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано пространствено 

развитие и опазване на околната среда, Мярка 1.2.3. Подобряване и модернизиране на 

културната и спортната инфраструктура от Общински план за развитие на община 

Гърмен 2014-2020 г. 

 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на община Гърмен да 

предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на община 

Гърмен по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, да 

подготви и попълни електронен формуляр за кандидатстване, както и да подаде 

проектното предложение чрез Информационна система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).  

 

 

РЕШЕНИЕ № 484 

 

I.Утвърждава структурата на общинска администрация село Гърмен и щатна 

численост, считано от 01.08.2018 година, както следва: 

 



№ по 

ред 

Обща численост  

в т. ч. 

Брой 

68 

І. ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА 

ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ 

19 

27,94% 

1. Кмет на община 1 

2. Заместник- кмет на община 3 

3.  Кметове на кметства в селата: Балдево, Горно Дряново, Дебрен, Долно 

Дряново, Дъбница, Крушево, Марчево, Огняново, Ореше, Осиково, 

Рибново, Скребатно, Хвостяне 

13 

4. Кметски наместници в селата: Ковачевица и Лещен 2 

ІІ. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН 49 

 

 в.т.ч.  

1. Длъжности на пряко подчинение на кмета на общината 3 

4,41% 

1.1. Секретар на община 1 

1.2. Финансов контрольор 1 

1.3. Мл. експерт „ОМП, ГЗ, класифицирана информация и архив“ 1 

2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

в т.ч. 

21 

30,88% 

2.1 ДИРЕКЦИЯ, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ПРАВНО 

НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ“ 

19 

2.1.1. Директор на дирекция 1 

2.1.2. Отдел Финансово-стопански дейности и собствени приходи“ 11 

2.1.3. Отдел „Човешки ресурси, деловодство и информационно осигуряване“ 9 

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 в т. ч. 

25 

36,76% 

3.1. ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И 

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ 

23 

 

3.1.1. Директор на дирекция 1 

3.1.2. Отдел „Програми на Европейския съюз и териториално-селищно 

устройство“ 

13 

3.1.3. Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 11 

   

 РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ СА: 

В т. ч. 

7 

10,29% 

1. Секретар на община 1 

2. Директор на дирекция 2 

3. Началник отдел 4 

 
ІІ. Увеличава числеността с 8 бройки на длъжност „Чистач/хигиенист“ на 

дейност „Чистота“, финансирани от собствените приходи на община Гърмен считано 

от 01.08.2018 година.  

 



РЕШЕНИЕ №485 

 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и Мехмед Саалим с адрес: село Долно Дряново, община 

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

именно 190/720 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/, кв. 6 

/шести/,  планоснимачен №358 по плана на с. Долно Дряново,  община Гърмен, област 

Благоевград одобрен със Заповед №17 от 15.01.2018 г. и с площ  от 720 / седемстотин и 

двадесет/ кв.м. за целия имот по Акт №22/12.04.2018 г. за поправка на акт за частна 

общинска собственост  № 4751 от 07.02.2018 година, вписан в Агенцията по 

вписвания на 18.05.2018 година с местонахождение на имота село Долно Дряново, 

община Гърмен, при граници и съседи: Улица; Общински имот; УПИ – ІХ  - Шукри 

Дварски; УПИ  –VІІ -   Мехмед Кичуков 

 на съсобственика Мехмед Халил Саалим, притежаващ останалите идеални части 

от имота, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №66, 

том ІІ, дело №642, от 18.08.1971 г.  

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

лицензиран оценител с оценка от 18.06.2018 год. в размер на 1 950,00 / хиляда 

деветстотин и петдесет/ лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка за идеалните части от имота е 817.00 /осемстотин и 

седемнадесет/. 

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

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 
 

РЕШЕНИЕ №486 

 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и Асан Алиосман Мустафа ЕГН 8809180102 с адрес: село 

Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград от  друга, чрез продажба на 

частта на община Гърмен, а именно 36/800 идеални части от Урегулиран поземлен 

имот /парцел/ VІ /шести/, кв. 12 /дванадесети/,  планоснимачен №569 по плана на с. 

Долно Дряново,  община Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед №117 от 

20.03.2018 г. и с площ  от 800 / осемстотин/ кв.м. за целия имот по Акт за частна 

общинска собственост № 5256 от 24.04.2018 година, вписан в Агенцията по вписвания 

на 18.05.2018 година с местонахождение на имота село Долно Дряново, община 

Гърмен, при граници и съседи: От две страни улица; УПИ V-498 – на Муса Фазли;  

Имот пл. №514 – на Асан Мустафа 



на съсобственика Асан Алиосман Мустафа, притежаваща останалите идеални 

части от имота, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот №109, том 

ІІІ, рег. №4468, дело №460 от 23.11.2016 г. 

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

лицензиран оценител с оценка от 18.06.2018 год. в размер на 370,00 / триста и 

седемдесет/ лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка за идеалните части от имота е 154,80 / сто петдесет и 

четири лева и осемдесет стотинки/. 

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

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ № 487 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Атидже 

Исмаилова Джиджимова за изграждане на двуетажна жилищна сграда, с площ на 

застрояване 40 /четиридесет/ кв.м. в югозападната част на урегулиран поземлен 

имот /парцел/ ІІІ /трети/, кв. 8 /осми/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област 

Благоевград, и с площ  на имота 610 /шестстотин и десет/ кв. м, при граници и 

съседи: Улица; Дере; УПИ ІІ – на Фатме Гавазова; УПИ ІV – на Кезим Камберов. 

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

240.00 /двеста и четиридесет/  лева без ДДС от 18.06.2018 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 № 488 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет село Гърмен разрешава да се 

изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ № 

019049, местност „Шопарланка“, по КВС землище село Гърмен, община Гърмен, 

област Благоевград. С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване 

на ПУП-ПЗ съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ. 

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

администрация и чл.29, ал.1 от З0ЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително 

съгласие за изработване на ПУП-ПП /подробен устройствен план/ - парцеларен план 

на трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до ПИ № 019049, 

местност „Шопарланка“, по КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през полски път на община Гърмен ПИ № 000306, местност 

„Шопарланка“, землище село Гърмен и дере на община Гърмен ПИ № 000492 



местност „Шопарланка“, землище село Гърмен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години. 

3. 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 село Гърмен разрешава да се 

изработи ПУП-ПП /подробен устройствен план/ - парцеларен план на трасе на път с 

трайна настилка за транспортен достъп до ПИ № 019049, местност „Шопарланка“, 

по КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през 

полски път на община Гърмен ПИ № 000306, местност „Шопарланка“, землище село 

Гърмен и дере на община Гърмен ПИ № 000492 местност „Шопарланка“, землище 

село 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. 

4.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 предварителен проект ПУП- ПП 

/подробен устройствен план- парцеларен план /на трасе на път с трайна настилка за 

транспортен достъп до ПИ № 019049, местност „Шопарланка“, по КВС землище 

село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през полски път на 

община Гърмен ПИ № 000306, местност „Шопарланка“, землище село Гърмен и дере 

на община Гърмен ПИ № 000492 местност „Шопарланка“, землище село Гърмен. 

5.Пътят за транспортен достъп до ПИ № 019049, местност „Шопарланка“, по КВС 

землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през полски 

път на община Гърмен ПИ № 000306, местност „Шопарланка“, землище село Гърмен 

и дере на община Гърмен ПИ № 000492 местност „Шопарланка“, землище село 

Гърменда се изпълни от възложителя за негова сметка. 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 489 

 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение № 465 от Протокол № 

37/04.06.2018г.  

 

РЕШЕНИЕ № 490 

 

Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

допълване наинвестицинонната програма за 2018г., като се включи изграждане на 

канализация в село Рибново и изграждане на канализация и тротоар в село Горно 

Дряново. 

 

 


