Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 282
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 1. Приемане на годишен план за работа на Общински съвет с. Гърмен за
2021 година.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация мандат 2019-2023 г.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие;
РЕШЕНИЕ № 282
Общински съвет – Гърмен приема план за работа на Общинския съвет Гърмен за 2021
г.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 283
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 8,
чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове и при спазване изискванията на
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс.
С 9 - ГЛАСА ЗА, 7 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 283
Изменя и допълва Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Гърмен, както следва:
§ 1. В чл. 4, се създават нови ал. 8 и 9:
„(8.) Общински съвет по предложение на кмета на общината утвърждава показателите
по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените
места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни
разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал. 10 от Закона за публичните финанси. Разходите
за издръжка по населените места се определят на база брой жители.
(9) При отдаване под наем, аренда при ползване на дървесина и недървесни горски
продукти и при разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, които се намират на
територията на населеното място извън територията на общинския център, извън случаите
на приватизация, с решение по чл. 21, ал. 1, т. 8 общински съвет определя:
1. 30 на сто от постъпленията от продажбата на общинските нефинансови активи да се
ползват за финансиране на изграждане, за основен и текущ ремонт на социалната и
техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;
2. 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън
имущество по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от
ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост,
да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено
място.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/С. Куйбишева /
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 284
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 3. Допълнение на общата численост и структура на общинска
администрация с. Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 15, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
С 9 - гласа ЗА, 7 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 284
Одобрява допълнението
администрация, както следва:

в

общата

численост

и

структурата

на

общинска

1. Одобрява допълнението в общата численост на общинска администрация и
разпределението и по дейности, а именно:
1.1. Обща численост
1.2. Длъжности по чл. 19 от Закона за
администрацията (кмет на община,
заместник-кметове, кмет на кметство и
кметски наместник)
1.3 Общинска администрация
В т.ч. Секретар на общината
Обща администрация
Специализирана администрация
Като от тях ръководни длъжности

75 броя
19 броя

56 броя
1 брой
18 броя (32.14%)
37 броя (66.07%)
7 броя (12.50%)

2. Одобрява допълнението в структурата на Общинска администрация, съгласно
Приложение №1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Структура на общинска администрация с. Гърмен
(приета с Решение №………… от Протокол № …………………. на ОбС Гърмен)

№ по
ред
I.

1.
2.
3.

4.
II.
1.
1.1.
1.2.

Обща численост в

Брой 75

т.ч
ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА
ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ
Кмет на община
Заместник- кмет на община
Кметове на кметства в селата: Горно Дряново, Дебрен, Долно Дряново,
Дъбница. Огняново, Осиково, Рибново, и Хвостяне
Кметски наместници в селата: Балдево
Ковачевица. Крушево, Лещен. Марчево. Ореше и Скребатно
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН
в.т.ч.
ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА НА
ОБЩИНАТА
Секретар на община
Експерт

по

технологии

сигурността
(Служител

на

по

информационните
сигурността

на

и

1
3
8

7
56
8

комуникационни

информацията)

19

1
1

(Обща

администрация)
1.3.

Звено за вътрешен одит (Специализирана администрация) В т.ч. 1.3.1.

3

Ръководител - 1
1.4.
1.5.

1.6.
2.

1.3.2. Вътрешен одитор -2
Главен архитект (Специализирана информация)
Експерт по отбранително-мобилизационна подготовка, гражданска защита,
класифицирана информация и архив ( Обща администрация)
Секретар на МКБППМН (Специализирана администрация)
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

1
1

1
16

в т.ч.
2.1

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

ДИРЕКЦИЯ „ ФИНАНСИ, ПРАВНО, АДМИНИСТРАТИВНО И
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ "
Директор на дирекция
Отдел „Финанси и правно обслужване"
Отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване"

16

1
9
5

2.2

ЗВЕНО “ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“

3.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА

1

37

АДМИНИСТРАЦИЯ в т. ч.
3.1.

ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ, МЕСТНИ ПРИХОДИ И ГРАЖДАНСКА

7

РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" (без
отдели)
3.2.

ДИРЕКЦИЯ

„ПРОГРАМИ

НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ

СЪЮЗ,

12

ТЕРИТОРИАЛНО - СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ХУМАНИТАРНИ
3.3.

ДЕЙНОСТИ" (без отдели)
ЗВЕНО „СЛУЖИТЕЛИ В КМЕТСТВАТА“
В селата: Рибново. Огняново. Горно Дряново, Дебрен, Дъбница , Долно
Дряново - по 2 бр., и в с. Хвостяне – 1 бр.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!
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Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 285
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 4. Приемане на проекто бюджета на община Гърмен за 2021 година.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 52, ал. 1 и ал.2. чл. 21, ал.1 т. 6, от ЗМСМА, чл. 94 ал. 2 и ал. 3 и чл. 39
от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., ПМС №
408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2021 г.
и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Гърмен.
С 9- гласа ЗА,7 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 285
Приема бюджета на Община Гърмен за 2021 година, както следва:
1. По приходите в размер на 28 301 577 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 14 812 734 лв., в т.ч.:
1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 11 968 655 лв.
1.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на 2 844 079 лв., съгласно
Приложение №3
1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 488 843 лв., съгл. Приложение № 4 в т.ч.:
1.2.1. Данъчни приходи в размер на 761 200 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 793 753 лв.
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ в размер на 2 496 700 лв., в т.ч.:
1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 656 900 лв.
1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 165 300 лв.
1.2.3.3. ЦС за капиталови разходи в местни дейности в размер на 2 949 895 лв.
1.2.4. Предоставени трансфери в размер на минус 230 000 лв.
1.2.5. Получени трансфери между бюджетни сметки 6 261 966лв., от които:
1.2.5.1. От РИОСВ – отчисления 921 256 лв.
1.2.5.1. От МОН за училище в с. Рибново и детски градини в с.Рибново и с.Долно Дряново
5 340 710 лв.
1.2.6. Преходен остатък от 2020 година в размер на 129 829 лв., съгласно Приложение
№3
2. По разходите в размер на 28 301 577 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 5
2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 14 812 734 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв. Приложение № 2
2.2. За местни дейности в размер на 13 488 843 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи в размер на 269 136 лв. съгласно Приложение № 5

3. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 11 511 669 лв., от които 1 403 867 лв.
преходен остатък от 2020 г. от Функция „Образование“, Приложение № 6 , като:
3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 2 949
895 лв., Приложение № 6;
3.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от продажба на
общински нефинансови активи и други приходи, съгласно Приложение № 6;
4. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7
4.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите
„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура,
религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на
средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.4 от настоящото решение.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос – 13 000 лв.,
5.2. Помощи по решение на Общински съвет за погребение - по 100 лв. на погребение на
обща стойност 14 000 лв.
5.3 Помощи за крайно нуждаещи се жители на територията на общината в размер на 40 000
лв.,
5.4. Субсидии за:
5.4.1. Читалища – 172 260лв., в това число от държавния бюджет 172 260 лв., съгласно
Приложение № 2
5.4.2. Спортни клубове – 20 000 лв., съгласно Приложение № 5
5.4.3. Определя средства за събори по села в размер на 15 000 лв.
5.4.4. Определя средства за командировки на кмета на общината в размер на 2 000 лв. в
страната и 1000 лв. в чужбина.
5.4.5. Определя средства за командировки на председателя на общински съвет в размер на 1
800 лв. в страната и 1000 лв. в чужбина.
5.4.6. Определя средства в размер на 100 000 лв. за заплащане на таксите за храна на децата
в детските градини ,като сумата за един присъствен ден на дете в детска градина е в
размер на 2 лв.
5.4.7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 5.3.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени
по трудови правоотношения съгласно ПМС № 408 от 2020 г. за изпълнението на Държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
6.2. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер не по голям от 1 % от
общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“,
съгласно чл.90, ал.2 от ЗДБРБ за 2021 г.
7. Утвърждава поименен списък на лицата и на длъжностите които имат право на
транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно както
следва:
7.1. Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности , които имат
право на транспортни разходи в рамките на преведените за тази цел от Министерство на
финансите в размер на 100 % от действителните разходи, съгласно Приложение № 8.
7.2. Списък на служителите на Общинска администрация с.Гърмен които имат право на
транспортни разходи в размер на 100 % от действителните разходи Приложение № 9. Като
кметове на кметства и кметски наместници имат право на транспортни разходи при пътуване
от съответното населено място до общината, до осем пъти месечно, а специалисти и експерти
ГРАО имат право на транспортни разходи до четри пъти месечно.

Съгласно чл.36 т.3 от ПМС № 408 от 2020 за изпълнението на Държавния бюджет на
Република България за 2021 г. транспортните разходи се извършват в рамките на средствата
на бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз
основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни
карти/.
7.3.Упълномощава кмета на общината да определи начина на отчитане, в съответствие с
утвърден график на работа и осигурен обществен транспорт.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз:
8.1. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от КСФ в размер на 117 569 лв.,
съгласно Приложение № 13
8.2.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ДЕС в размер на 24 971 лв.
съгласно Приложение № 14;
8.3. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ДФЗ - РА включени в бюджета
на общината в размер на 1 988 963 лв. съгласно Приложение № 15;
8.4.По извънбюджетни сметки на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в
размер на 175 244 лв., съгласно Приложение № 16;
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности по показатели за
2021 и прогнозни показатели за периода 2022 - 2024 г. Приложение №11 ;
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12;
11. Утвърждава бюджетните показатели на кметствата и населените места с кметски
наместници, съгласно Приложение №17.
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
12.1.Община Гърмен няма и не възнамерява да поема нов общински дълг през 2021, като
спазва разпоредбите на чл.17а от ЗОД
12.2.Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 година в размер на 0
лв.
12.3.Максимален размер на общинския дълг размер на 0 лв. и общинските гаранции към
края на 2020 година са в размер на 26 667 лв. Приложение № 10.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2021 година, като наличните в края на годината задължения за разходи не
могат да бъдат по-големи от 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години, съгласно чл.94, ал.3, т.1, от ЗПФ т.е. 2 074 609 лв.. Ограничението
не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 година, като наличните в края на годината поети ангажименти за разходи не могат
да бъдат по-големи от в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години, т.е. 6 915 364 лв., съгласно чл.94, ал.3, т.2, от ЗПФ.
14.1. Община Гърмен няма просрочени задължения към 31.12.2020 г.
14.2. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2021 година в размер на 250 000 лв.
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи по т. 2.3 от настоящото решение.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи правата и задълженията на ръководителите и разпоредителите с бюджет
от втора степен.

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване
на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган
и на МФ.
17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не покъсно от края на 2021 година.
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им
по решение на ОбС.
18. Упълномощава кмета:
18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране
и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Задължава ръководителите на бюджетните звена, да разпределят бюджета по параграфи и
тримесечие и да го представят в отдел „ФСД“ при община Гърмен.
20. Упълномощава кмета на общината да ограничава или да спира финансирането на
бюджетните организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината, при
нарушаване на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 286
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 5. Определяне на нови размери на индивидуалните основни месечни
заплати на кметовете на кметства и кметските наместници в община Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации
и дейности, определя основно трудово възнаграждение на кметовете на кметства и кметски
наместници на кметства, считано от 01.01.2021 год.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 286
1. Общински съвет – Гърмен на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал.7 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за
заплатите в бюджетните организации и дейности, определя основно трудово възнаграждение
на кметовете на кметства и кметски наместници на кметства, считано от 01.01.2021 год.,
както следва:
1.1. Кметове на кметства с население над 350 души (кметство с. Горно Дряново,
кметство с. Дебрен, кметство с. Долно Дряново, кметство с. Дъбница, кметство с. Огняново,
кметство с. Осиково, кметство с. Рибново, кметство с. Хвостяне) – до 80 % от максимално
определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г, както следва:
- Кмет на кметство с. Горно Дряново - 1 118 лв.;
- Кмет на кметство с. Дебрен - 1 305 лв.;
- Кмет на кметство с. Долно Дряново - 1 198 лв.;
- Кмет на кметство с. Дъбница - 1 265 лв.;
- Кмет на кметство с. Огняново - 1 311 лв.;
- Кмет на кметство с. Осиково - 1 118 лв.;
- Кмет на кметство с. Рибново - 1 371 лв.;
- Кмет на кметство с. Хвостяне - 1 198 лв.;
1.2. Кметски наместници на кметства с население под 350 души (кметство с. Марчево,
кметство с. Балдево, кметство с. Скребатно, кметство с. Ореше, кметство с. Крушево,
кметство с. Лещен, кметство с. Ковачевица) – до 80 % от максимално определения размер,
съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г., както следва:
-

Кметски наместник на кметство с. Марчево - 932 лв.;
Кметски наместник на кметство с. Балдево - 932 лв.;

-

Кметски наместник на кметство с. Скребатно - 932 лв.;
Кметски наместник на кметство с. Ореше - 932 лв.;
Кметски наместник на кметство с. Крушево - 932 лв.;
Кметски наместник на кметство с. Лещен - 799 лв.;
Кметски наместник на кметство с. Ковачевица - 799 лв.

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 0,6 % за
всяка прослужена година, определен с Вътрешните правила за работна заплата на Община
Гърмен.
3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на
осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за
здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите
лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните
правила за работна заплата в община Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 287
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 6. Създаване на нова социална услуга „Асистенска подкрепа“, държавно
делегирана дейност.
В онлайн срещата присъстват 17/седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.15, т.10, чл.17, ал.3, чл.25, ал.2, т. 3 чл. 29, ал.3, т.1 и чл. 93 от Закона за
социалните услуги, във връзка със чл.51 от ЗДБРБ за 2021 г. и т. 1,4 и 13 от РМС №
790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2021.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 287
1. Общинският съвет дава съгласие, считано от 01.02.2021 г. за създаване на социална
услуга „Асистентска подкрепа в община Гърмен“, като държавно-делегирана дейност.
2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за
приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни
показатели – 27 потребителя за 2021 г.
3. Услугата да се администрира от определен със заповед служител на Общинска
администрация Гърмен.
4. Възлага на Кмета на Община Гърмен да извърши последващи действия по
изпълнението на Решението.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 288
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 7. Кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение „Текущ
ремонт на здравна служба в с. Огняново, община Гърмен“ по Проект „Красива България“ на
Министерство на труда и социалната политика, Мярка М02 „Подобряване на социалната
инфраструктура“.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 288
1. Отменя Решение № 251 от 03.12.2020 г.
2. Общинският съвет одобрява участието на Община Гърмен с проектно предложение
„Текущ ремонт на здравна служба в с.Огняново, община Гърмен“ по Проект „Красива
България” на Министерство на труда и социалната политика, Мярка М02 „Подобряване на
социалната инфраструктура”
3. Дава съгласие Община Гърмен да осигури необходимото съфинансиране в размер
на 38 374,00 лв. или 52 % от общата стойност на проектното предложение.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 289
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 8. Кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение „Текущ
ремонт на читалище „Зора“ село Дъбница, по Проект „Красива България“, Мярка М01
„Подобряване на обществената среда в населените места“.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 289
1. Отменя Решение №250 от 03.12.2020 г.
2. Общинският съвет одобрява участието на Община Гърмен с проектно предложение
„Ремонт на читалище „Зора“ в село Дъбница“ по мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места“ към Проект „Красива България“
3. Дава съгласие Община Гърмен да осигури необходимото съфинансиране в размер
на 110 054,00 лв. или 52 % от общата стойност на проектното предложение.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 290
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 9. Издаване на запис на заповед от Община Гърмен в полза на ДФ
„Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007.0096-C01
от 16.05.2019 г. на проект „Изграждане и обзавеждане на многофункционални спортни
площадки в селата Рибново и Дебрен, община Гърмен“ по Програма за развитие на селските
райони, BG06RDNP001-7.007 – Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спор
„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 Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. сключен между община Гърмен и ДФ „Земеделие“.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, и т.24 чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
саамоуправлене и местната администрация, чл.2 и чл.14, ал.1 от Наредба № 12 от 25.07.2016
г.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Общинския съвет Прие, едни не
гласува прекъсване на интернета връзката.
РЕШЕНИЕ № 290
1. Упълномощава кмета на община Гърмен да подпише Запис на заповед без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ“Земеделие“ в размер на 22 205,14 лв./
двадесет и две хиляди двеста и пет лева и четиринадесет стотинки / за обезпечаване на
100% от заявения размер на авансово плащане по Анекс №BG06RDNP001-7.007-0096-C02 от
30.10.2020 г. към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-7.007-0096-C01 от 16.05.2019 г. 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 – 2020г. за проект: „Изграждане
и обзавеждане на многофункционални спортни площадки в селата Рибново и Дебрен,
община Гърмен“, сключен между община Гърмен и ДФ“Земеделие“.
2. Възлага на кмета на община Гърмен да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Анекс №BG06RDNP001-7.007-0096-C02 от 30.10.2020
г. към договор №BG06RDNP001-7.007-0096-C01 от 16.05.2019 г. и да ги представи пред
ДФ“Земеделие“.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 291
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 10. Издаване на запис на заповед от община Гърмен в полза на Държавен
фонд „Земеделие“ за обезпечаване на авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група
– Гоце Делчев – Гърмен Хаджидимово“ за 2021 г.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба №
1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и
Споразумение № РД-50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегията за Водено от
общностите местно развитие, подписано между УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР
2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 - 2020 г. и СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен Хаджидимово“.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 291
1. Упълномощава кмета на община Гърмен да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на
24 560,24 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева и двадесет и четири
стотинки) за обезпечаване на 33,333 % от заявения размер на авансово плащане за 2021 г.,
определена за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и
популяризиране на Водено от общностите местно развитие“, одобрени по заявление с № 1919-2-01-46/30.09.2020 г. на Сдружение „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ и
Заповед № РД 09-…./..2021 г. на Заместник-министъра на земеделието и храните и
ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г., платим на предявяване в срок до
6 (шест) месеца след изтичане на календарната 2021 година, или 30 юни 2022 година.
2. При издаване на записа на заповед да бъде вписан номер на Заповедта, с която ще
бъде одобрен бюджета по заявление с № 19-19-2-01-46/30.09.2020 г.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 292
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 11. Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 60,
ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на
мултифункционален автомобил за миене на улици и отпушване на канали, и кофи за битови
отпадъци.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с § 58 Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
С 9 - гласа ЗА, 7 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 292
Дава съгласие Кметът на община Гърмен да предприеме необходимите законови
действия за закупуване на 1 /един/ брой мултифункционален автомобил за миене на улици и
отпушване на канали на стойност 66 660 (шестдесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет)
лева без ДДС или 79 992 (седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два) лева с
включен ДДС и 3039 кофи за битови отпадъци на стойност 136 755 (сто тридесет и шест
хиляди седемстотин петдесет и пет) лева без ДДС или 164 106 (сто шестдесет и четири
хиляди сто и шест) лева с включен ДДС.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 293
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 12. Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64
от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализиран метометачен
автомобил.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 25, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за изразходване на
събраните финансови средства от банковата сметка по чл. 22 кметът на общината,
собственик на депото или кметът на община, ползвател на депото, подава заявление до
директора на РИОСВ, в което посочва размера на исканите средства и предназначението им .
С 10 - гласа ЗА, 7 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 293
Дава съгласие кметът на община Гърмен да предприеме необходимите законови
действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените
средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за
закупуване на 1 /един/ брой специализиран метометачен автомобил – нов, неупотребяван на
стойност в размер на 125 000 (сто давдесет и пет хиляди) лева без ДДС или 150 000 (сто и
петдесет хиляди) лева с включен ДДС.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 294
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 13. Прекатегоризиране на общински и републикански пътища.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 294
На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и 5 и във връзка с чл. 2 и чл. 3 от
Правилника за прилагане на закона за пътищата Общински съвет Гърмен :
1. Предлага на Министерския съвет общински път BLG 2118 / III-197 – п. к. III-1905/
- Гърмен от км 0,000 до км 3,500 да се прекатегоризира като третокласен и да стане част от
републикански път III-1905 /II-19 Добринище –Гоце Делчев/ - Господинци – Балдево –
Огняново – Марчево – п.к. Гъ рмен - III-197 /Гоце Делчев –Сатовча/.
2. Дава съгласие част от третокласен републикански път III-1905 /II-19 Добринище –
Гоце Делчев/ - Господинци – Балдево – Огняново – Марчево – п.к. Гъ рмен - III-197 /Гоце
Делчев –Сатовча/ от км 9,500 до км 13,200 да се прекатегоризира в общинки път.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 295
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 14. Приемане на годишната Програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2021 година.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.

С 10 - гласа ЗА, 7 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 295
Приема годишна Програма за иправление и разпореждане с имотите общинска
собственост в община Гърмен за 2021 година.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 296
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 14/11.02.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 15. Отдаване под аренда на земеделски имот от общинския поземлен
фонд в землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.
14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 20 от Наредба за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
С 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 296
1. Да се проведе публичен търг за отдаване под аренда за срок от 7 /седем/ години на
имот с идентификатор 62640.31.126 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка
тридесет и едно точка сто двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК на
землище село Рибново, местност „Барата“, с площ на целия имот 794 /седемстотин
деветдесет и четири/ кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, категория 10, (номер на преходен план 031117), при граници и
съседи: 66874.31.128, 66874.32.916, 66874.31.117, 66874.31.47, 66874.31.125, 66874.31.115,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 529 от 12.03.2012 г. вписан в Агенцията по
вписвания град Гоце Делчев на 23.03.2012 г..
2. Определя начална годишна арендна тръжна цена в размер на 7,94 лева (седем лева и
деветдесет и четири стотинки).
3. Упълномощава Кмета на общината да открие процедурата, проведе търга и сключи
договор за аренда.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

