
ПРОТОКОЛ № 43/17.09.2018 г 

 

 

РЕШЕНИЕ № 536 

 

Общински съвет Гърмен отменя Решение №523 от Протокол № 41/ 

17.08.08.2018г. 

 

РЕШЕНИЕ № 537 

 

Общински съвет Гърмен отменя Решение № 524 от Протокол № 41/17.08.2018г. 

 

РЕШЕНИЕ № 538 

 

1. Дава съгласие през учебната 2018/2019 година да се формират групи в ДГ 
“Брезичка“ село Гърмен, с брой на децата по-голям от определения в Приложение № 7 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, но не повече от 28 деца в група.     

2. Упълномощава кмета на община Гърмен, писмено да информира началника 
на РУО-Благоевград за взетото решение, което да се има в предвид при утвърждаване 
на Списък – Образец 2 за организация на дейността в детската градина, за групите с 
деца до 28, след съгласуване с общинска администрация. 

 

РЕШЕНИЕ № 539 

 

Общински съвет Гърмен отменя Решение № 528 от Протокол № 41/17.08.2018г. 
 

РЕШЕНИЕ № 540 

 

1. Дава съгласие през учебната 2018/2019 година да се формират групи в ДГ 
“Пролет“ село Дъбница, с брой на децата по-голям от определения в Приложение № 7 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, но не повече от 28 деца в група.     

2. Упълномощава кмета на община Гърмен, писмено да информира началника 
на РУО-Благоевград за взетото решение, което да се има в предвид при утвърждаване 
на Списък – Образец 2 за организация на дейността в детската градина, за групите с 
деца до 28, след съгласуване с общинска администрация. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 541 

 

1. Общински съвет Гърмен отменя  II точка на Решение № 532 от Протокол № 

41/17.08.2018г. 

 

 



РЕШЕНИЕ № 542 

 

1. Общински съвет Гърмен отменя  II точка на Решение № 534 от Протокол № 

41/17.08.2018г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 543 

 

Определя за представител на община Гърмен в Сдружението с нестопанска 

цел „Долината на Места” Минка Сабриева Капитанова – кмет на община Гърмен 

или упълномощено от нея лице. 

 

РЕШЕНИЕ № 544 

 

1. С оглед на качеството на организиране и провеждане на образователния 

процес да се сформира паралелка с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 

10 ученика в Обединено училище „Христо Ботев“ село Дъбница, както следва: 

 

- VIІІ клас  - 14 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика; 

- ІХ клас - 17 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученика. 

 

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

посоченото училище. 

 

РЕШЕНИЕ № 545 

 

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 8 се допълва: 

 

9. Учредяване ново право на строеж на жилищна сграда в имот с 

планоснимачен №582, УПИ І, кв. 4 по плана на с. Дъбница. 

 

 

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

СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след точка 7 се допълва: 

   

8.  1092/4393 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, 

планоснимачен №№513, 514, 515, 517, 520, кв. 45 /четиридесет и пети/, по плана на с. 

Дъбница, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед № 575/1973 г. и  



Заповед №180/2018 г, с площ  за целия имот 4393 /четири хиляди триста деветдесет 

и три/ кв.м..  АЧОС №5424/08.08.2018 г. 

9.  Имот с планоснимачен № 544, кв. 3 /трети/ по плана на с. Горно Дряново, 

община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед № 15/1990 г. и  Заповед № 

254/2018 г.с площ  на имота 315 /триста и петнадесет/ кв.м, който участва в 

убразуването на УПИ /парцел/ ХІV /четиринадесети/, с площ от 315 кв. м.  АЧОС 

№5424/11.07.2018 г. 

10. 575/1460 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, 

планоснимачен №557, кв. 41А /четиридесет и едно А/, по плана на с. Гърмен, община 

Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед № 2/1993 г. и  Заповед №471/2017 г, с 

площ  за целия имот 1460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ кв.м.  АЧОС 

№5432/10.09.2018 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 546 

 

1. Открива процедура за учредяване право на строеж за изграждане на 

жилищна сграда, с площ на застрояване 50 /петдесет/ кв.м. в източната част на 

имот пл. №582, от урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, кв. 4 /четвърти/, по 

плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, и с площ  на имота 465 

/четиристотин шестдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: От две страни улица; 

УПИ  –ІІ Общински; УПИ ХІІІ - 581 Вейсал Махмудов. 

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

150.00 /сто и петдесет/  лева без ДДС и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на строеж по реда на ЗОС 

и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

 

РЕШЕНИЕ №547 

 

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

„Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията  и 

принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ /ВОМР/, процедура BG06RDNP001- 19.021 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за ВОМР, по приоритетна ос - Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие 

по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“ по Подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“. 



2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритет 1: 

Приоритет Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда 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 

процедура BG06RDNP001- 19.021- МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 

6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 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 №548 

 

I. В структурата на общинска администрация село Гърмен се добавя 

длъжността „Главен архитект“. 
 

ІІ. Утвърждава структурата на общинска администрация село Гърмен и щатна 

численост, считано от 01.11.2018 година, както следва: 

 

№ по 

ред 

Обща численост  

в т. ч. 

Брой 

69 

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

ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ 

19 

 

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 50 

 

 в.т.ч.  

1. Длъжности на пряко подчинение на кмета на общината 4 

8,00% 

1.1. Секретар на община 1 

1.2. Финансов контрольор 1 

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



1.4. Главен архитект 1 

2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

в т.ч. 

15 

30,00% 

2.1 ДИРЕКЦИЯ, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ПРАВНО 

НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ“ 

15 

2.1.1. Директор на дирекция 1 

2.1.2. Отдел Финансово-стопански дейности и собствени приходи“ 10 

2.1.3. Отдел „Човешки ресурси и информационно осигуряване“ 4 

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 в т. ч. 

31 

62,00% 

3.1. ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И 

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ 

31 

 

3.1.1. Директор на дирекция 1 

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

устройство“ 

14 

3.1.3. Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 16 

   

 РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ СА: 

в т. ч. 

7 

 

1. Секретар на община 1 

2. Директор на дирекция 2 

3. Началник отдел 4 

 

 

РЕШЕНИЕ № 549 

 

Дава съгласие на Лиля Симова Асенова с ЕГН ……….., жител на с. Гърмен, 

общ. Гърмен, обл. Благоевград да внесе предложение в Министерски съвет за 

отпускане на персонална пенсия на непълнолетното си дете Моисей Георгиев Асенов 

с ЕГН ………….., жител на с. Гърмен , общ. Гърмен, обл. Благоевград. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 550 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна, Фатма Ахмедова Садъкова с ЕГН4505280018 и Белгин 

Ибрахимов Хаджиев, ЕГН 68110400054 и двамата с адрес: село Горно Дряново, община 

Гърмен от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а именно Имот с 

планоснимачен № 544, кв. 3 /трети/ по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, 

област Благоевград. Одобрен със Заповед № 15/1990 г. и  Заповед № 254/2018 г.с площ  

на имота 315 /триста и петнадесет/ кв.м, който участва в убразуването на УПИ 

/парцел/ ХІV /четиринадесети/, с площ от 315 кв. м., по Акт за частна общинска 

собственост № 5424 от 11.07.2018 година, вписан в Агенцията по вписвания на 

17.07.2018 година, с местонахождение на имота село Горно Дряново, община Гърмен, 

при граници и съседи: Улица; Имот пл. №2 – Арун Ходжов; Имот пл. №408 – Белгин 



Хаджиев; Имот пл. №406 – Фатма Садъкова, на съсобственика Белгин Ибрахимов 

Хаджиев,  съгласно Нотариален Акт за покупко-продажба на недвижим имот №67, 

том 3, рег. №5491, дело 395/23.05.2018 г. 

 

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

лицензиран оценител с оценка от 17.08.2018 год. в размер на 3 200,00 / три хиляди и 

двеста/ лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка за имот пл. № 544, кв. 3 /трети/ е 1 354.50 / хиляда триста 

петдесет и четири лева и петдесет стотинки/ 

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

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ №551 

 

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 № 024075, местност „Кацата“, по КВС землище село Рибново, община Гърмен, 

област Благоевград, за жилищно строителство. 

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 Феим Саферов 

Кичуков, Пембе Таирова Кичукова, Али Али Инуз и Невсе Таирова Авдикова. 

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 №552 

 

Възлага на Кмета на общината да направи искане до РУО и МОН за 

предоставяне на автобус за селата Горно Дряново и Долно Дряново. 



РЕШЕНИЕ №553 

 

 

 

Общински съвет Гърмен на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8,  ал. 1 

от ЗОС и чл. 4 от Договора сключен на 08.11.2005 г. между община Гърмен и МОН, 

предоставя на ОБУ « Христо Ботев» с. Долно Дряново Автобус „ Исизу“ модел ,, 

класик 27“ 27+1 места, с регистрационен № Е 5232 КА, за превоз на ученици. 

 

 

РЕШЕНИЕ №554 

1. С оглед на качеството на организиране и провеждане на образователния процес 

да се сформира паралелка с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 10 

ученика в Основно училище „Димитър Талев“ село Хвостяне, както следва: 

 

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

 

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

посоченото училище. 

 

РЕШЕНИЕ №555 

1. С оглед на качеството на организиране и провеждане на образователния процес 

да се сформира паралелка с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 10 

ученика в Обединено училище „Св. Климент Охридски“ село Дебрен, както следва: 

 

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

 

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

посоченото училище. 

 


