
ПРОТОКОЛ № 30/30.11.2017 г 

 

РЕШЕНИЕ № 379 

 

      1.Приема Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на 

изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Гърмен за 

периода 01.01.2014 - 31.12.2016 г. 

2.Възлага на Кмета на Община Гърмен осъществяването на всички дейности,        

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

 

РЕШЕНИЕ № 380 

 

1.Одобрява да бъде предоставено обезпечение под  формата на поръчителство за 

получаване на овърдрафт по разплащателната сметка на СНЦ „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ предназначен за 

оборотни средства, необходими за финансиране на ежемесечните разходи при 

осъществяване на дейността на МИГ-Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, при 

максимално допустим размер на овърдрафта в размер до 80 000,00 (осемдесет 

хиляди) лева и срок за ползване на овърдрафта от 36 месеца. 

2.Одобрява проекта на договор за поръчителство, приложение към настоящото 

решение;  

3.Упълномощава Кмета  на  община Гърмен да  подпише Договора за 

поръчителство, като Община Гърмен ще отговаря за изпълнението на 

задълженията на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“, с БУЛСТАТ 175886629, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце 

Делчев, п.к. 2900, ул. „Александър Стамболийски” № 1 в размер до 26 667,00 (двадесет 

и шест хиляди шестстотин шестдесет и седем хиляди) лева за главница, заедно с 

лихви, комисиони, такси и разноски, която сума е 1/3 от максимално допустим 

размер на овърдрафта). 

 

РЕШЕНИЕ № 381 

 

 

1.Одобрява 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 Неджми Иса Караибраим. 

2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на община Гърмен и за 

обнародване в “Държавен вестник” в седем дневен срок от приемането му. 
 

 



РЕШЕНИЕ № 382 

 

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

застрояване за промяна предназначение на  част от поземлен имот №036001, 

местност “К.Торище”, землището на село Рибново,  общ. Гърмен, обл. Благоевград от 

“нива” за строителство на „Шивашки цех, склад, офис и търговска част. 

С настоящото  разрешение се одобрява заданието  за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Фатме Таирова Арнаутска, 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 № 383 

 

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

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №021026, местност 

“Решманица”, землището на село Гърмен,  общ. Гърмен, обл. Благоевград от “нива” за 

жилищно строителство. 

С настоящото  разрешение се одобрява заданието  за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Росен Каменов Застругов, 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 № 384 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 048034 с площ от 0,666 дка, находящ 

се в  местността “Зольово“, землище на село Рибново, актуван с АЧОС № 

3870/17.10.2017 година на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост 

на наследниците на Емине Мехмедова Мекерозова, бивш жител на село Рибново, чрез 

Юзеир Елмаз Мекерозов. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 385 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 017031 с площ от 1,632 дка, находящ 

се в  местността “Долни лозя“, землище на село Дебрен, актуван с АЧОС № 

3526/26.09.2017 година на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост 

на наследниците на Исмаил Ахмедов Гавазов, бивш жител на село Дебрен, чрез 

Кемиле Ибраимова Гавазова. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 386 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 002011 с площ от 2,044 дка, находящ 

се в  местността “Дерелер“, землище на село Дъбница, актуван с АЧОС № 

3527/29.09.2017 година на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост 

на наследниците на Ибрахим Мохаремов Ибрахимов, бивш жител на село Дъбница, 

чрез Айтен Ариф  Солакова. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 387 

 

Дава съгласие за предоставяне на имоти с № № 024083 с площ от 0,647 дка, 

находящ се в местността “Широка ливада“, актуван с АЧОС № 3734/05.10.2017 г. и № 

024084 с площ от 0,223 дка, находящ се в местността „Широка ливада“, актуван с 

АЧОС № 3735 от 05.10.2017 г. в землището на село Рибново на ОСЗ село Гърмен за 

възстановяване правото на собственост на наследниците на Якуб Мустафов 

Кичуков, бивш жител на село Рибново, чрез Сафе Якупова Джуркина. 

 
РЕШЕНИЕ № 388 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 019123 с площ от 1,254 дка, находящ 

се в  местността “Бучето“, землище на село Осиково, актуван с АЧОС № 

3873/19.10.2017 година на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост 



на наследниците на Димитър Георгиев Вардарев, бивш жител на село Осиково, чрез 

Юлияна Иванова Куйбишева. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 389 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 018081 с площ от 2,983 дка, находящ 

се в  местността “Баалар“, землище на село Дъбница, актуван с АЧОС № 

3872/19.10.2017 година на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост 

на Исмаил Мурадов Адемов, чрез Гюлфие Исмаил Чауш. 

 

РЕШЕНИЕ № 390 

 

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 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, община Гърмен, съгласно АЧОС № 3247/25.08.2017 год. и Акт № 

17/04.10.2017 г. за поправка на АЧОС № 3247/25.08.2017 год. 

2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 8 250 (осем 

хиляди двеста и петдесет) лева без включен ДДС, която е пазарната цена, определена 

от лицензирани оценители с оценка от 28.06.2017 година. 

3.УпълномощаваКмета на общината да проведе процедура по продажба на 

имота чрез търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОБИ. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 391 

 

Изменя Решение № 350 от Протокол №28/21.09.2017г. 
Вместо: 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. 

Да се чете: 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 Исмаил Мурадов Адемов, жител на село Дъбница, чрез Гюлфие Исмаил Чауш. 

 

 

 



РЕШЕНИЕ №392 

 

1. Определя земите от Общинския поземлен фонд – частна общинска 

собственост, които могат да се отдават под наем или аренда, съгласно Приложения 

№ 1 - № 16, които са неразделна част от настоящото решение. 

2. Възлага на Кмета на общината да обяви на интернет страницата на 

община Гърмен, а на кметовете по населени места в кметствата, списъка на земите 

по Приложения № 1 - № 16. 

3. Определя годишна  наемна цена: 

- за имотите в планинската част на община Гърмен (Горно Дряново, Лещен, 

Долно Дряново, Ковачевица, Крушево, Ореше, Осиково, Рибново, Скребатно) – 10 

/десет/ лева за дка; 

- за имотите в полската част на община Гърмен (Гърмен, Балдево, Дебрен, 

Дъбница, Марчево, Огняново, Хвостяне) – 15 /петнадесет/ лева за дка. 

4. Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към 

община Гърмен в срок до 30.06. 2018 година.  
 

 

  

РЕШЕНИЕ №393 

 

1. Определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд – частна 

общинска собственост, по населени места, номера на имоти, съгласно Приложения 

№ 1 - № 16, които са неразделна част от настоящото решение. 

2. Възлага на Кмета на общината да обяви на интернет страницата на 

община Гърмен, а на кметовете по населени места в кметствата, списъка на 

маломерните имоти по Приложения № 1 - № 16. 

3. Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към 

община Гърмен. 

4. Договорите за наем на маломерните имоти да се сключат за стопанската 

2017/2018 година. 

6. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

  
 

РЕШЕНИЕ №394 

 

 Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2017 година в община Гърмен, както следва: 

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

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА, след точка 9 се допълва: 

10. Самостоятелно помещение (с отделен вход) на първия етаж от 

административна сграда - кметство, находяща се в УПИ I /едно/, кв, 35 /тридесет и 



пет/ по плана на село Гърмен със площ от 25,38 /двадесет и пет цяло и тридесет и 

осем/ кв. м, АПОС № 50/01.02.2000 година. 

 

РЕШЕНИЕ №395 

 

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

публична общинска собственост, представляващ самостоятелно помещение (с 

отделен вход ) на първия етаж от административна сграда - кметство, находяща се 

в У ПИ I /едно/, кв, 35 /тридесет и пет/ по плана на село Гърмен със площ от 25,38 

/двадесет и пет цяло и тридесет и осем/ за офис на банка. 

2. Определя начална тръжна цена от 2,42 лева/кв.м за месец без включен 

ДДС, съгласно приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на общински съвет Гърмен. 

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

наем 

на имота по реда на Закона за общинската собственост и Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет 

Гърмен чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години. 

 

РЕШЕНИЕ №396 

 

 

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

публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 83 кв.м, находящ 

се в парка на село Дъбница, община Гърмен, за търговска дейност, съгласно 

приложена схема на Главния архитект на община Гърмен. 

2.Определя начална тръжна цена от 1,32 лева/кв.м за месец без включен ДДС, 

съгласно приложение № 1 към Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на общински съвет Гърмен. 

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

наем на имотите по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за 

реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 

публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години. 

 

РЕШЕНИЕ №397 

 

Договорите за отдаване под наем на земеделските земи в  землищата на село 

Дебрен и село Хвостяне за 1 стопанска година да се сключват от Кмета на община 

Гърмен. 

 

 



РЕШЕНИЕ № 398 

 

Избор на Председател на Комисията по хуманитарни и социални дейности, 

младежта, спорта и конфликт на интереси  се отлага за следващо заседание. 

 

РЕШЕНИЕ № 399 

 

Утвърждава основните месечни работни заплати на кметовете на 

кметства в Община Гърмен, считано от 01.09.2017г. както следва: 

№ 
no 
ред 

Наименование на длъжността и населеното 

място 

Размер на 
основната 
месечна 
заплата 

1 Кмет на кметство с.Балдево 700,00 лв. 
2 Кмет на кметство с.Горно Дряново 840,00 лв. 

3 Кмет на кметство с.Дебрен 980,00 лв. 

4 Кмет на кметство с. Долно Дряново 900,00 лв. 

5 Кмет на кметство с.Дъбница 950,00 лв. 

6 Кмет на кметство с.Крушево 700,00 лв. 

7 Кмет на кметство с.Марчево 700,00 лв. 

8 Кмет на кметство с.Огняново 985,00 лв. 

9 Кмет на кметство с.Ореше 700,00 лв. 

10 Кмет на кметство с.Осиково 920,00 лв: 

11 Кмет на кметство с.Рибново 1 030,00 лв. 

12 Кмет на кметство с.Скребатно 720,00 лв. 

13 Кмет на кметство с.Хвостяне 900,00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 400 

 

Изменя Решение №295/Протокол №23 от 04.05.2017 г. на Общински съвет село 

Гърмен като вместо „За Склад за обработка и продажба на облицовъчни скални 

материали, офис сграда, магазин, кафе, автомивка" да се чете ..За Склад за 

обработка и продажба на облицовъчни скални материали и офис сграда", находящи 

се в поземлен имот №084011, местност "Раделер", землището на село Дъбница, общ. 

Гърмен, обл. Благоевград. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Владислав Гълъбов Качериев, 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. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 401 

 

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

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №046001, местност 

"Чавдаров кавак", землището на село Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград от 

"нива" за „Контролно-технически пункт за периодични прегледи на пътни превозни 

средства, автомивка, офиси, магазин, заведение за обществено хранене и кафе". 

С настоящото   разрешение се одобрява заданието   за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 1246, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Осман Османов Кутрев, 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 № 402 

 

1. Разрешава добив на дърва за огрев от горските територии - общинска 

собственост, в следните отдели и в следните количества: 

-171ч1-20м - Горно Дряново; 

- 180п-30м
3
- Лещен; 

- 188ф- 18 м
3
-Лещен; 

- 193ж - 10 м
3
 - Горно Дряново; 

- 193з - 31 мЗ - Горно Дряново; -213о- 10м
3
-

Дебрен; -214ж- 10м
3
-Дебрен; -214с- 10м

3
-

Дебрен; 

- 308к - 40 м
3
 - Скребатно; 



- 316н - 29 м
3
 - Скребатно; 

- 318а - 10 м
3
 - Скребатно; 

- 323г - 20 м
3
 - Скребатно; 

- 323д - 20 м - Скребатно. 

2. Разрешава продажба на стояща иглолистна дървесина на корен от горски 

територии - общинска собственост на физически лица за лична употреба, без право 

на 

продажба в размер до 10 куб.м на семейство и цена 6 лв. без включен ДДС за 1 куб. м. 

3. Възлага на кмета на общината да извърши всички действия по 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 403 

 

 Обособява три броя платени места за паркиране за нуждите на автобусите 

на обществения транспорт, определя месечна такса от 30.00лв., при обществени 

мероприятия автобусите да бъдат премествани, паркоместата да бъдат оформени 

до края на 2017г. 

 

 
 


