
ПРОТОКОЛ № 28/21.09.2017 г 

 

РЕШЕНИЕ № 348 

 

Общински съвет Гърмен приема отчет за дейността на Общински съвет – 

Гърмен от 01.01.2017 до 30.06.2017г. 
 

РЕШЕНИЕ№ 349 

 

Няма избор на Председател на Комисията по хуманитарни и социални дейности, 

младежта, спорта и конфликт на интереси 
 

РЕШЕНИЕ № 350 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 018078 с площ от 2,693 дка, находящ се в 

местността "Баир арди", землище на село Дъбница, актуван с АЧОС № 2705/03.07.2017 

година на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост на наследниците на 

Исмаил Мурадов Адемов, бивш жител на село Дъбница, чрез Гюлфие Исмаил Чауш. 

 

РЕШЕНИЕ № 351 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 034083 с площ от 1,185 дка, находящ се в 

местността "Кременища", землище на село Осиково, актуван с АЧОС № 

3178/04.04.2017 година на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост 

на наследниците на Атанас Стоименов Велчев, бивш жител на село Осиково, чрез 

Ахмед Тефиков Зелев 

 

РЕШЕНИЕ № 352 – Върнато със Заповед № ОА-АК-347/06.10.2017 г. на 

Областен Управител на област Благоевград 

 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 

7 /седем/ години на поземлен имот № 008019 (нула нула осем хиляди и деветнадесет) с 

начин на трайно ползване Нива с площ от 2,651 (две цяло шестстотин петдесет и 

един) дка, десета категория, находящ се в местността „Горна валта" по плана за 

земеразделяне на село Балдево с ЕКАТТЕ 02381, при граници и съседи на имота: № 

000055 Полски път на община Гърмен, № 000074 Канал на МЗХ-ХМС, № 008010 Нива 

на община Гърмен, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1044 от 

22.05.2015 

год., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г., Акт за частна общинска собственост 

№ 1045 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 год., Акт за частна 
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общинска собственост № 1046 от 22.05.2015 година, вписан в Агенцията по вписвания на 

05.06.2015 г., Акт за частна общинска собственост № 1047 от 22.05.2015 г., вписан в 

Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г., Акт за частна общинска собственост № 1048 от 

22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г., Акт за частна общинска 

собственост № 1049 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г., Акт за 

частна общинска собственост № 1050 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 

05.06.2015 година, Акт за частна общинска собственост № 1051 от 22.05.2015 г., вписан в 

Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г. и Акт за частна общинска собственост № 1052 от 

22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г. 

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

лева на декар 

      III. Упълномощава Кмета на Общината да открие Процедурата, проведе търга и сключи 

договор за наем. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 353––  Върнато със Заповед № ОА-АК-348/06.10.2017 г. на 

Областен Управител на област Благоевград 

 

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 

/седем/ години на поземлен имот № 031260 (нула тридесет и една хиляди двеста и 

шестдесет) с начин на трайно ползване Нива с площ от 15,000 (петнадесет) дка, 

девета категория, находящ се в местността „Потока" по картата на 

възстановената собственост на село Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, при граници и 

съседи на имота: № 031256  Нива на община Гърмен, № 031124 Нива наел. на Димитър 

Петров Карамфилов, № 031262 Нива на община Гърмен, № 031210 Нива на Стоян 

Апостолов Кавръков, № 031262 Нива на община Гърмен, № 031255 Нива на община 

Гърмен, № 031262 Нива на община Гърмен, №031218 Нива на община Гърмен, № 

031262 Нива на община Гърмен, № 031261 Нива на община Гърмен, № 031135 

Използвана ливада наел. на Аспарух Симеонов Ведев, № 031134 Използвана ливада на 

Иван Костадинов Праматарски, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

3297 от 30.08.2017 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 наем. 
 

РЕШЕНИЕ № 354 

 

Актуализира Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Гърмен за 2017 година, както следва: 
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I. В глава II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА, след точка 270 

се допълва: 

271. 
3/
4 (три четвърти) идеални части от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА 

МНОГОЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 114 /сто и четиринадесет/ кв.м. 

и . 
3/
4  (три четвърти) идеални части от земята, находяща се в имот с номер 007094 

/седем хиляди и деветдесет и четири/, с начин на трайно ползване ливада, с площ за 

имота от 2.000 дка. /две хиляди/кв. м, десета категория, находяща се в местността 

„ГАТЕРА", по картата на землището на село Ковачевица, АЧОС № 3247/25.08.2017 

година 

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

СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА, отпада точка 8: 

8. 1500/2000 от жилищна сграда - 2МС със застроен обем 650 куб.м, имот № 7094 

по земеразделителния план на село Ковачевица, община Гърмен с обща площ 2,000 

дка, АЧОС № 115/21.10.2002 година 

(на общински съвет село Гърмен. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 355– Върнато със Заповед № ОА-АК-349/06.10.2017 г. на 

Областен Управител на област Благоевград 

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

собственост, представляващ 
3
/4 (три четвърти) идеални части от ДВУЕТАЖНА 

МАСИВНА МНОГОЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 114 /сто и 

четиринадесет/ кв.м. и 3А (три четвърти) идеални части от земята, находяща се в 

имот с номер 007094 /седем хиляди и деветдесет и четири/, с начин на трайно 

ползване ливада, с площ за имота от 2.000 дка. /две хиляди/кв. м, десета категория, 

находяща се в местността „ГАТЕРА", по картата на землището на село 

Ковачевица, община Гърмен. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 8 250 

лева без включен ДДС и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба на имота 

чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 356 

 

Утвърждава вътрешни компенсирани промени в плана на капиталовите 

разходи на община Гърмен към 30.09.2017 г. разпределена по обекти и източници на 

финансиране, съгласно Приложение 1 - неразделна част от настоящото решение. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 357 

../../ZAINEPA%20KOMAROVA/Downloads/Zapoved_za_vrashtane_na_protokol_24.pdf


I. Открива процедура по отчуждаване на части от имоти, като следва: 

1. имот с идентификатор 53326.500.52 - 390 кв.м; 

2. имот с идентификатор 53326.500.66 - 170 кв.м; 

3.имот с идентификатор 53326.500.68 - 10 кв.м, с обща площ от 570 кв. м по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на землище Огняново, 

одобрена със Заповед№ РД-18-01-4/16.12.2005 година на Началника на службата по 

кадастъра - Благоевград, попадащи в улицата между осови точки 250А-251А-251 по 

плана на курорт „Огняновски минерални бани", община Гърмен. 

II. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по 

отчуждаване и да реализира улицата между осови точки 250А-251 А-251, съгласно 

предвижданията на ПУП-ПРЗ на курорт „Огняновски минерални бани", община 

Гърмен, област Благоевград. 
 

РЕШЕНИЕ № 358 

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

план на трасе за линеен обект: ..Външно ел. захранване на „Кравеферма" в ПИ 

№029006, м."Туркаре", КВС землище село Марчево, общ.Гърмен, обл. Благоевград от 

нов стълб СРС;ЪМ 40-501 в ПИ №029008, землище село Марчево-собственост на 

Орхан Камбур, през ПИ №000017. землище село Марчево-полски път на община 

Гърмен, ПИ №029023, землище с.Марчево-полски път на община Гърмен до КТП 

20/0,4kV в ПИ №029006, землище село Марчево-собственост на възложителя. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 1246, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Неджми Иса Караибраим 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  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 № 359 

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

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №058067, местност 

"Бунарджик“, землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград от "друга 

селскостопанска територия" за производствени и складови дейности /сушене и 



замразяване на плодове и зеленчуци/, обществено обслужване, фотоволтаична 

инсталация", ведно със съпътстващите схеми. вкл. електро и водоснабдяване. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, съгласно 

чл. 1246, ал.1 от ЗУТ. Изработването на проекта да се възложи от Невдетка 

Айролова Даргутева, 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№ 360 

 

Изменя решение № 338 от протокол № 27 от 18.08.2017г. в частта си  

Една паралелка  II клас – 13 ученика с недостиг  – 3 ученика 

Една паралелка  VI клас– 15 ученика с недастиг – 3 ученика 
 


