Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 590
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 1. Изменение на Правилника за организация и дейността на общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 20192023 г.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 590
Отпадат чл. 17, чл.18, чл. 62, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за организация и дейността на
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
мандат 2019-2023 г.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 591
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 2. Актуализация на инвестиционната програма и бюджет на община
Гърмен към 31.12.2021 г.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда
за съставяне на бюджета за приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен.
С 9 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 7 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 591
1. Утвърждава вътрешни компенсирани промени по плана на бюджета и капиталовите
разходи на община Гърмен към 31.12.2021 г., разпределена по обекти и източници на
финансиране, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.
2. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените, произтичащи от т.1 по
бюджетите на съответните разпоредители дейности и параграфи, съгласно Единната
бюджетна класификация за 2021 година.
3. Допълва приложение № 1 към инвестиционната програма за капиталови разходи на
община Гърмен със следните обекти и суми:
- за възтановяване и изграждане на геозащитни съоръжения и водостоци за отвеждане
на поройни води през масиви 24, 36 - 39, 49 - 58, село Рибново в размер на 1 615 447 лв.;
- възстановяване на сграда, намираща се в УПИ I, кв. 31, отреден за кметство,
читалище, пенсионерски клуб в село Скребатно в размер на 547 037 лв.;
- корекция на коритото на река Върбица в участъка от о.т. 4 до о.т. 17 по плана на село
Дъбница, чрез изграждане на подпорни стени и мост в размер на 1 260 808 лв.;
- корекция на дере на улица между о.т. 14 и о.т. 15 и между кв.14, 15, 18 и 19 по плана
село Дебрен в размер на 300 900 лв.;
- корекция на дере на улица между о.т. 12-28 и 181-187 по плана на село Гърмен в
размер на 100 230 лв..
- изграждане на съвременна отоплителна инсталация в ОУ „П.К. Яворов“, село
Огняново в размер на 119 675 лв.;
- промяна по време на строителство по чл. 154, ал.5 от Закона за устройство на
територията за допълнителни дейности на СУ „Йордан Йовков“, село Рибново в размер на
171 996 лева.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 592
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 3. Одобряване на план-сметката за приходи и разходи за дейностите,
свързани с управлението на битовите отпадъци, както и размера за такса битови отпадъци на
община Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 66, ал. 3, т. 2 и чл. 67, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, във
връзка с чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, чл.17 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен.
С 15 гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 592
1. Одобрява план–сметката за приходите и необходимите разходи за дейностите по
чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2022 г., както следва:

1
2
3
4

1
2

ПЛАН - СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ
РАЗХОДИ
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ ЗА
2022 г.
ВИД
ПРИХОД
Такса битови отпадъци от физически лица
Такса битови отпадъци от юридически лица
Недобори от физически лица
Недобори от юридически
ОБЩО ПРИХОДИ:
ВИД
РАЗХОД
За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
отпадъци
Събиране и транспортиране на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране

3 Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

Сума в лв.
200 000
380 000
70 000
95 000
745 000
Сума в лв.

30 000
165 000
345 000

Поддържане на чистотата на териториите за обществено
4 ползване в населените места и селищните образувания в
общината.
ОБЩО РАЗХОДИ:

205 000
745 000

2. Определя размер на таксата за битовите отпадъци за физически и юридически лица
по населени места за 2022 г., както следва:,
№
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ПРОМИЛ

Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и
1.
1.1.

1.2.

1.3.

нежилищни имоти на граждани и на предприятия.
За жилищни и нежилищни имоти на предприятия, намиращи се на
територията на община Гърмен в промил върху по-високата стойност
между данъчната оценка на имота и отчетната стойност за
нежилищните и върху данъчната оценка на имота за жилищните
имоти:
- За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации
- За услугата по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места и селищните образувания в
общината
За жилищни и нежилищни имоти на граждани, намиращи се на
територията на с. Гърмен, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. Долно
Дряново, с. Дъбница, с. Огняново и с. Рибново в промил върху
данъчната оценка на имота:
- За услугата по събиране и транспортиране на битовите отпадъци
от селата с. Гърмен, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с.
Дъбница, с. Огняново и с. Рибново до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации
- За
услугата
по
поддържане
на
чистотата
на
териториите за обществено ползване в населените места и селищните
образувания в общината
За жилищни и нежилищни имоти на граждани, намиращи се на
територията на с. Балдево, с. Крушево, с. Марчево, с. Ореше, с.
Осиково, с. Скребатно и с. Хвостяне в промил върху данъчната
оценка на имота:
- За услугата по събиране и транспортиране на битовите отпадъци за
селата с. Балдево, с. Крушево, с. Марчево, с. Ореше, с. Осиково, с.
Скребатно и с. Хвостяне до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации

10,00 ‰

4,30 ‰
3,00 ‰
2,70 ‰

5,50‰

3,24 ‰
0,70 ‰
1,56 ‰

6,50 ‰

3,83 ‰

0,82 ‰

1.4.

2.

- За услугата
по
поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места и селищните образувания в
общината
За жилищни и нежилищни имоти на граждани, намиращи се на
територията на с. Лещен и с. Ковачевица в промил върху данъчната
оценка на имота.
- За услугата по събиране и транспортиране на битовите отпадъци за
селата с. Лещен и с. Ковачевица до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации
- За услугата
по
поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места и селищните образувания в
общината
За нежилищни имоти на предприятия, когато таксата е според
вида и броя на съдовете, ТБО се определя по цената на
еднократна обработка на съд както следва:
- Контейнер тип „Бобър” с обем 1,1 м3
- Кофа тип „Мева” с обем от 0,11 м3

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

1,85 ‰

12,00 ‰
7,06 ‰
1,52 ‰
3,42 ‰

29, 00 лв.
5, 00 лв.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 593
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 4. Кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение „Саниране
и 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.
С 17 гласа - ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет
Прие:
РЕШЕНИЕ № 593
1. Общинският съвет одобрява участието на Община Гърмен с проектно предложение
„Саниране и текущ ремонт на читалище „Зора“ село Дъбница, по мярка М01
„Подобряване на обществената среда в населените места“ към Проект „Красива
България“
2. Дава съгласие Община Гърмен да осигури необходимото съфинансиране в размер
на 212 646,00 лв. или 64 % 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 № 594
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 5. Кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение „Основен
ремонт и реконструкция на Здравна служба в село Рибново, община Гърмен“, по
Проект „Красива България“, на Министерството 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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси.
С 17 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 594
1. Общинският съвет одобрява участието на Община Гърмен с проектно предложение
„Основен ремонт и реконструкция на Здравна служба в с.Рибново, община Гърмен“
по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика, Мярка
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
2. Дава съгласие Община Гърмен да осигури необходимото съфинансиране в размер
на 85 005,00 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 № 595
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 6. 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 2022 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 15 - гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет
Прие:
РЕШЕНИЕ № 595
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
29 452,51 лв. (двадесет и девет хиляди четиристотин петдесет и два лева и петдесет и
една стотинки) за обезпечаване на 33,333 % от заявения размер на авансово плащане за 2022
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 № 1919-2-01-46/27.09.2021 г. на Сдружение „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ и
Заповед № РД 09-…./..2022 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 2022 година, или 30 юни 2023 година.
2. При издаване на записа на заповед да бъде вписан номер на Заповедта, с която ще
бъде одобрен бюджета по заявление с № 19-19-2-01-46/27.09.2021 г.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 596
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 7. Предаване на публични В и К активи за управление от Асоциацията по
В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград, за
стопанисване, поддържане и експлоатация на „В и К“ ЕООД- гр. Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2, и чл. 27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост,
чл. 198ж от Закона за водите, § 9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и във връзка с чл.198б от Закона за
водите.
С 16 - гласа ЗА, 1 глас – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет
Прие:
РЕШЕНИЕ № 596
І. На основание чл. 198ж от Закона за водите, § 9, ал. 10 от ПЗР към ЗИД на ЗВ и във
връзка с чл. 198б от Закона за водите, община Гърмен предава на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград за управление следните
изпълнени през 2020 г. активи – публична общинска собственост, както следва:
1. Ремонт на уличен водопровод между о. т. 248-272, село Гърмен
2 Ремонт на уличен водопровод между о. т. о. т. 49-15, село Балдево
3 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 1179-108, село Ковачевица
4 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 101-128, село Дъбница
5 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 32-9, село Огняново
6 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 146-151, село Дебрен
7 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 58-152, село Рибново
8 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 80-45, село Рибново
9 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 100-95, село Рибново
10 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 202-178, село Рибново
11 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 187-173, село Огняново
12 Ремонт на водопровод село Ковачевица – само материалите
13 Авариен ремонт на уличен водопровод между о. т. 108-105, село Дъбница
14 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 247-254, село Ковачевица
15 Изграждане на 2 бр. ДМА зони на населени места в община Гърмен /село
Ковачевица и село Дебрен/
16 Проект за реконструкция на дов. Водопровод за село Рибново от ВС „Илистен“
17 Проект за реконструкция успоредно на довеждащ водопровод за село Рибновоот ВС
„Илистен“ кв. 23/24
18 ПСПВ – инвестиционен проект

19 Ремонт на водохващане р. Бързата река – подмяна на дънна решетка, село Рибново
20 Община Гърмен СВО
21 Община Гърмен СКО
ІІ .На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5, и
ал. 6 от Закона за водите и при условията на сключен договор между АВиК и на „ВиК“
ЕООД – Благоевград, който е в сила от 01.06.2016 г., предава за стопанисване, поддържане и
експлоатация на оператора „ВиК“ ЕООД – Благоевград активите по т. 1.
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Гърмен да предприеме необходимите действия по
изпълнението на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, като изпрати уведомление до
председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ЕООД – гр. Благоевград, с приложени копия на необходимите документи.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 597
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 8. Предаване на публични В и К активи за управление от Асоциацията по
В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград, за
стопанисване, поддържане и експлоатация на „В и К“ ЕООД- гр. Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2, и чл. 27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост,
чл. 198ж от Закона за водите, § 9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и във връзка с чл.198б от Закона за
водите.
С 16 гласа ЗА, 1 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 597
І. На основание чл. 198ж от Закона за водите, § 9, ал. 10 от ПЗР към ЗИД на ЗВ и във връзка с
чл. 198б от Закона за водите, община Гърмен предава на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград за управление следните изпълнени през 2019 г.
активи – публична общинска собственост, както следва:
1 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 96-109-110 кв. „Заграде“, село Гърмен
2 Ремонт на уличен водопровод между о. т. о. т. 115-154, село Дъбница
3 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 144-149, село Дебрен
4 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 11-77, село Ковачевица
5 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 37-90, 35-34-46, село Огняново
6 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 22-34, село Рибново
7 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 60-62, село Рибново
8 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 199-202, село Рибново
9 Ремонт на уличен водопровод между о. т. 228-231, село Рибново
10 Изграждане на ВШ на вход ВС село Осиково
11 Ремонт на водохващания село Рибново и шахти по трасето на довеждащи водопроводи
12 Община Гърмен СВО
ІІ .На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5, и ал. 6 от
Закона за водите и при условията на сключен договор между АВиК и на „ВиК“ ЕООД – Благоевград,
който е в сила от 01.06.2016 г., предава за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора
„ВиК“ ЕООД – Благоевград активите по т. 1.
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Гърмен да предприеме необходимите действия по
изпълнението на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, като изпрати уведомление до председателя на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград, с
приложени копия на необходимите документи.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 598
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 9. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане на
имотите – общинска собственост за 2021 година в община Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост.
С 9 гласа ЗА, 2 гласа – ПРОТИВ, 5 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 598
Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост за 2021 година в община Гърмен, както следва:
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, след точка 101
се допълва:
102. Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, пл. № 141 /сто четиридесет и
едно/, кв. 9 /девети/ по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,
одобрен със Заповед №509/1968 г. и Заповед №399/21.06.2021 г. с площ за имота 373 /триста
седемдесет и три/ кв. м.
103. Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/, кв. 63 /шестдесет и трети/, по
плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2 от 1993 г.
с площ за целия имот от 705 /седемстотин и пет/ кв. м.
104. Поземлен имот с идентификатор 02600.23.41, с начин на трайно ползване
„ливада“ с площ от 55739 кв. м, категория на земята: 6, с трайно предназначение на
територията: земеделска в местността „Бекирица“ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище село Баничан, одобрени със Заповед № РД-18-1669/09.10.2018 г. на
директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6655/19.10.2021 г..
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ
2021 ГОДИНА, след точка 19 се допълва:
20. 12/412 /дванадесет от четиристотин и дванадесет/ идеални части от урегулиран
поземлен имот / парцел/ ІІ /втори/, пл. №251 /двеста петдесет и първи/, кв. 36 /тридесет и
шести/, по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със
Заповед №15 от 1990 г. и Заповед №532 от 2020 г. с площ за целия имот от 412 /
четиристотин и дванадесет/ кв. м.

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА И АРЕНДА ЗА СТОПАНСКАТА
2021/2022 г. след точка 38 се допълва:
39. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с
площ от 5 кв. м, находящ се на тротоара пред УПИ I, кв. 14 на улица между о. т. 28 и о. т. 42
по регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед
№ 1563/1932 г. на кмета на община.
40. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с
площ от 15 кв. м, находящ се на тротоара пред УПИ III, кв. 13 на улица между о. т. 28 и о. т.
42 по регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със
Заповед № 1563/1932 г. на кмета на община Гърмен.
41. Отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на имот с идентификатор
77222.66.10 /седемдесет и седем хиляди двееста двадесет и две точка шестдесет и шест точка
десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-181666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК на землище село Хвостяне, местност
„Под корията“, с площ на целия имот 32910 /тридесет и две хиляди деветстотин и десет/ кв.
м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива,
категория 6, (номер на преходен план 122002), при граници и съседи: 77222.66.12,
77222.66.240, 77222.66.15, 77222.66.18, 77222.66.5, 77222.66.75, 77222.66.20, 77222.66.9 и
77222.66.11, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5847 от 04.09.2019 г. вписан в
Агенцията по вписвания град Гоце Делчев на 16.09.2019 г.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 599
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 10. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в
село Осиково, община Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3
от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 599
1. Открива процедура за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична
общинска собственост представляваща терен с площ от 5 кв. м, находящ се на тротоара пред
упи I, кв. 14 на улица между о. т. 28 и о. т. 42 по регулационния план на с. Осиково, общ.
Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 1563/1932 г. на кмета на община Гърмен за
срок от 10 /десет/ години.
2. Определя начална тръжна цена от 5,20 лв. на месец без включен ДДС, съгласно
Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
3. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за
правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 600
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 11. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в
село Осиково, община Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3
от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 600
1. Открива процедура за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична
общинска собственост представляваща терен с площ от 15 кв. м, находящ се на тротоара
пред упи III, кв. 13 на улица между о. т. 28 и о. т. 42 по регулационния план на с. Осиково,
общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 1563/1932 г. на кмета на община
Гърмен за срок от 10 /десет/ години.
2. Определя начална тръжна цена от 15,60 лв. на месец без включен ДДС, съгласно
Приложение № 1 към Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
3. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за
правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 601
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 12. Отдаване под аренда на земеделски имот с идентификатор 77222.66.10
в землището на село Хвостяне, 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 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 601
1. Да се проведе публичен търг за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на
имот с идентификатор 77222.66.10 /седемдесет и седем хиляди двееста двадесет и две точка
шестдесет и шест точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК на землище
село Хвостяне, местност „Под корията“, с площ на целия имот 32910 /тридесет и две хиляди
деветстотин и десет/ кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, категория 6, (номер на преходен план 122002), при граници и съседи:
77222.66.12, 77222.66.240, 77222.66.15, 77222.66.18, 77222.66.5, 77222.66.75, 77222.66.20,
77222.66.9 и 77222.66.11, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5847 от 04.09.2019
г. вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев на 16.09.2019 г.
2. Определя начална годишна арендна тръжна цена в размер на 493,65 лева
(четиристотин деветдесет и три лева и шестдесет и пет 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!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 601
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 12. Отдаване под аренда на земеделски имот с идентификатор 77222.66.10
в землището на село Хвостяне, 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 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 601
1. Да се проведе публичен търг за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на
имот с идентификатор 77222.66.10 /седемдесет и седем хиляди двееста двадесет и две точка
шестдесет и шест точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК на землище
село Хвостяне, местност „Под корията“, с площ на целия имот 32910 /тридесет и две хиляди
деветстотин и десет/ кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: нива, категория 6, (номер на преходен план 122002), при граници и съседи:
77222.66.12, 77222.66.240, 77222.66.15, 77222.66.18, 77222.66.5, 77222.66.75, 77222.66.20,
77222.66.9 и 77222.66.11, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5847 от 04.09.2019
г. вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев на 16.09.2019 г.
2. Определя начална годишна арендна тръжна цена в размер на 493,65 лева
(четиристотин деветдесет и три лева и шестдесет и пет 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!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 602
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, от
УПИ /парцел//II/втори/, планоснимачен № 251 /двеста петдесет и едно/, кв. 36/тридесет и
шест/, по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 602
1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Гърмен от
една страна и Мохарем Исметов Пашов от друга, чрез продажба на частта на община
Гърмен, а именно: 12/412 /дванадесет от четиристотин и дванадесет/ идеални части от
урегулиран поземлен имот / парцел/ ІІ /втори/, пл. № 251 /двеста петдесет и първи/, кв. 36
/тридесет и шести/, по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,
одобрен със Заповед № 15 от 1990 г. и Заповед № 532 от 2020 г. на кмета на община Гърмен,
с площ за целия имот от 412 / четиристотин и дванадесет/ кв. м, на съсобственикът Мохарем
Исметов Пашов с адрес с. Горно Дряново, общ. Гърмен, съгласно Нотариален акт за
собственост на недвижим имот придобит по давностно владение № 49, том VІ, рег. №7582,
дело № 963/18.10.2004 г.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 120 /сто
и двадесет лева/ без ДДС от 15.12.2021 г. и определя същата като продажна цена.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 603
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 14. Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост УПИ
/парцел –IV/четвърти/, кв. 63/ шестдесет и три/ по плана на с. Гърмен.

В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл.32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 603
1. Открива процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
както следва: урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/, кв. 63 /шестдесет и трети/,
по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2 от 1993
г. на кмета на община Гърмен, с площ за целия имот от 705 /седемстотин и пет/ кв. м, при
граници и съседи: УПИ V - 513 - хасл. на Никола Агов; УПИ ІІІ - 33 - Юри Катрев; от две
страни улица.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер 10 575.00
/десет хиляди петстотин седемдесет и пет/ лева без ДДС от 15.12.2021 г. и определя същата
като начална тръжна цена.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда на ЗОС и
НРПУРОИ чрез публичен търг.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 604
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 15. Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост УПИ
/парцел –II /втори/, планоснимачен №141 /сто четиридесет и едно/, кв. 9 /девети/ по плана на
село Долно Дряново.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл.32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 604
1. Открива процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
както следва: урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, пл. № 141 /сто четиридесет и
едно/, кв. 9 /девети/ по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,
одобрен със Заповед №509/1968 г. и Заповед №399/21.06.2021 г. на кмета на община Гърмен,
с площ за имота 373 /триста седемдесет и три/ кв. м, при граници и съседи: УПИ І - 142 Хасан Креболи; УПИ ІІІ - 138 - Кемал Летиф; от две страни улица.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер 3 730.00 /три
хиляди седемстотин и тридесет / лева без ДДС от 15.12.2021 г. и определя същата като
начална тръжна цена.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на имота по реда на ЗОС и
НРПУРОИ чрез публичен търг.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 605
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 16. Продажба на имот с идентификатор 02600.23.41, местност „Бекирица“
по КККР на землището на село Баничан, община Гоце Делчев, 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. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
С 9 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 8 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 605
1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 02600.23.41, с начин на трайно ползване
„ливада“ с площ от 55739 кв. м, категория на земята: 6, с трайно предназначение на
територията: земеделска в местността „Бекирица“ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище село Баничан, одобрени със Заповед № РД-18-1669/09.10.2018 г. на
директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6655/19.10.2021 г., вписан в Агенцията по вписване
град Гоце Делчев.
2. НЕ Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена от
лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 44 591 (четиридесет и четири хиляди и
петстотин деветдесет и един) лева и определя същата като начална тръжна цена
3. Определя продажна цена на имота в размер на 111 478 (сто и единадесет хиляди
четиристотин седемдесет и осем) лева и определя същата като начална тръжна цена.
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен търг,
съгласно ЗОС и НРПУРОбИ.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 606
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 17. Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор
62640.49.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землището на село Рибново
от „Нива“ в „Друг вид земеделска земя“.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 78а от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 606
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с идентификатор
62640.49.12, с площ 38753 кв. м с начин на трайно ползване „Нива“, категория 9, находящ се
в местността „Чуклата“, землище на село Рибново, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 6171 от 15.02.2021 г. от „Нива“ в „Друг вид земеделска земя“.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да предприеме всички необходими действия по
промяна начина на трайно ползване на имота.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 607
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 18. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП / подробен
устройствен план – парцеларен план на линеен обект „Водопровод за минерална вода“ в
участъка попадащ в ПИ № 53326.500.147 – дере на община Гърмен и ПИ № 53326.500.23 –
дере на община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 r 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 14 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 607
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се
изработи изменение на ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ на линеен
обект „Водопровод за минерална вода“ в участъка попадащ в ПИ № 53326.500.147 – дере на
община Гърмен и ПИ № 53326.500.23 – дере на община 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.
Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочена
дължина на трасето.
2. 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 на изменение ПУППП /подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект „Водопровод за
минерална вода“ в участъка, попадащ в ПИ № 53326.500.147 – дере на община Гърмен и ПИ
№ 53326.500.23 – дере на община Гърмен.
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.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 608
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 19. Искане от Исмаил Мехмед Мустафа и Имира Джамалова Арунова за
одобряване на задание и разрешаване изработване на изменение ПУП-ПУР /подробен
устройствен план- план за улична регулация/ на улица между основни точки 46-45-58
квартал 15 по плана на село Долно Дряново.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал. 5 от ЗУТ предлагам.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 608
1. Дава съгласие да се извърши изменение ПУП – ПУР /подробен устройствен план –
план за улична регулация/ на улица между осови точки 46 - 45-58 квартал 15 по плана на
село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедурите по одобряването на ПУП –
ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ на улица между осови точки
точки 46-45-58 квартал 15 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област
Благоевград, съгласно представеното предложение.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 609
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 20. Искане от община Сатовча за ремонт на общински път.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
С 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 609
Дава съгласие община Сатовча да ремонтира за тяхна сметка общински път BLG 2114
/III-197, Гоце Делчев – Сатовча/ - граница общ. /Гърмен - Сатовча/ - Крибул - /III-1972/ в
участъка от км 0+00 до км 2+500, попадащ на гериторията на община Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 610
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 21. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП –
ПП/ на трасе на път с трайна настилка за достъп до имот с идентификатор 18366.69.45,
местност „Въпата“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-ПП се одобрява с Решение на Общински
съвет, предвид което 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 16 гласа ЗА, 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува,
Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 610
1. Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на
път с трайна настилка за достъп до имот с идентификатор 18366.69.45, местност „Въпата“,
землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, минаващ през :
- поземлен имот с идентификатор 18366.69.388, местност „Въпата“, землище село
Гърмен – селско стопански път на община Гърмен.
2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на община Гърмен за обнародване
в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва в тридесет дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административен съд
Благоевград.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 611
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 22. Искане № 249 от Началника на общинска служба по земеделие Гърмен
за предоставяне на земи от общински поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи.
С 13 гласа ЗА, 1 гласа – ПРОТИВ, 2 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 611
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с идентификатори:
- 62640.39.35, с площ от 3402 кв. м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, местност „Бунаря“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Рибново с
АЧОС № 5978/28.08.2020 г. ;
- 62640.39.42, с площ от 484 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска,
с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния
Директор на АГКК за землището на село Рибново, с АЧОС № 6574 от 14.09.2021 г., вписан в
службата по вписвания град Гоце Делчев да се предоставят на Общинска служба по
земеделие Гърмен за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Ахмед Мустафов Атипов, бивш жител на село Рибново, община Гърмен,
област Благоевград.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село
Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и
служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 612
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 23/30.12.2021
ГОДИНА
ОТНОСНО: 23. Искане № 254 от Началника на общинска служба по земеделие Гърмен
за предоставяне на земи от общински поземлен фонд.
В онлайн срещата присъстват 17 /седемнадесет/ общински съветници
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи.
С 13 гласа ЗА, 1 гласа – ПРОТИВ, 2 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет Прие:
РЕШЕНИЕ № 612
1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлени имоти с идентификатори:
- 62640.37.8, с площ от 1109 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска,
с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 9, местност „Разкол“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Рибново с
АЧОС № 5568/23.11.2018 г.;
- 62640.37.10, с площ от 3907 кв. м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, местност „Разкол“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Рибново, с
АЧОС № 5569 от 23.11.2018 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се
предоставят на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за
възстановяване правото на собственост на наследниците на Рефат Алиев Атипов, бивш
жител на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет село
Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи по реда на Административно-процесуалния кодекс и
служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

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

