
 Препис! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 1. Конституиране на временна комисия със задача: Изработване на 

Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Гърмен 

 

РЕШИ: 

 
Избира временна комисия със задача: Изработване на Правилника за организация и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация мандат 2019-2023 г., която да се състои от 3 /трима/ членове – председател 

и двама членове, която комисия да е със срок за изпълнение на възложената задача 1 

/един/ месец . Съставът на комисията да бъде: 

1. Али Авдиков – Председател 

2. Кямран Абдиков – член 

3. Алипи Тюфекчиев – член 

 

 
ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

 
Вярно с оригинала! 



 

 
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 Препис! 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 2. Определяне и утвърждаване на състава на постоянните комисии на 

Общински съвет с. Гърмен. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 40 и чл. 41, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

мандат 2015-2019 г. 

 
РЕШИ: 

 
Постоянната Комисия по общинска собственост, финанси, икономика и 

нормативна уредба да се състои от 7 /седем/ членове – председател и шест членове. 

Състава на комисията да бъде: 

1. Али Авдиков – Председател 

2. Кямран Абдиков – член 

3. Алипи Тюфекчиев – член 

4. Фазли Ролев – член 

5. Сабахатин Болгур – член 

6. Васил Башов – член 

7. Иса Юзеир – член 

 

 
ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

 
Вярно с оригинала! 



 Препис! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 2. Определяне и утвърждаване на състава на постоянните комисии на 

Общински съвет с. Гърмен. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 40 и чл. 41, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

мандат 2015-2019 г. 

 
РЕШИ: 

 
Постоянната Комисия по устройство на територията, земеделието и горите, 

околната среда и туризъм, да се състои от 5 /пет/ членове – председател и четирима 

членове. Състава на комисията да бъде: 

1. Красимир Пендев – Председател 

2. Иса Юзеир – член 

3. Владислав Качериев – член 

4. Ружди Мазъл – член 

5. Минка Капитанова – член 

 

 
ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

 
Вярно с оригинала! 



 Препис! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 2. Определяне и утвърждаване на състава на постоянните комисии на 

Общински съвет с. Гърмен. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 40 и чл. 41, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

мандат 2015-2019 г. 

 
РЕШИ: 

 
Постоянната Комисия по хуманитарни и социални дейности, младежта, спорта и по 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество, да се състои от 5 /пет/ членове – председател и четирима членове. Съставът на 

комисията да бъде: 

1. Благой Папазов – Председател 

2. Явор Куйбишев – член 

3. Джаит Чауш – член 

4. Ибрахим Бекир – член 

5. Ахмед Башев – член 

 

 
ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

 
Вярно с оригинала! 



 Препис! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 3. Определяне на делегат и заместник делегат за Общото събрание на 

Национално сдружение на общините в Република България. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 5, ал. 1, т. 14 от Правилника за организация и дейността  на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

мандат 2015-2019 г. 

 

РЕШИ: 

 
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на общинския съвет Денислав Йосков 

Шенгов – Председател на Общински съвет с. Гърмен. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от Али Алиев Авдиков – общински съветник в 

Общински съвет Гърмен. 

 

 
ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

 
Вярно с оригинала! 

 

 



 Препис! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 10 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 4. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при 

Районен съд – Гоце Делчев, мандат 2020-2024 г. и избиране на временна комисия за 

извършване на проверка на документите на кандидатите. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 2 от Закона за месното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 67, чл. 68, чл. 68а от Закона за съдебната власт, чл. 8 от 

Наредбата № 7 от 28.09.2017 г. за съдебни заседатели и писмо № 701/30.10.2019 г. от 

Председателя на Районен съд Гоце Делчев с наш вх. № ОС – 486/04.11.2019 г. 

 

РЕШИ: 

 
1. Общински съвет Гърмен открива процедура за определяне на съдебни заседатели 

за Районен съд Гоце Делчев. 

2. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 

67, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

3. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец (Приложение 

№2) за участие в процедурата, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от 

Закона за съдебната власт в Общински съвет – Гърмен, в срок до 20.12.2019 г. 

4. Общински съвет Гърмен избира временна комисия от 3(трима) члена, в състав  

от следните общински съветници: 

1. Иса Юзеир - председател 

2. Сабахатин Болгур – член 

3. Алипи Тюфекчиев - член 

5. Общинския съвет Гърмен, възлага на Комисията да изготви списък на 

допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма, препоръки и документи да публикува на интернет страницата на 

община Гърмен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването на кандидатите. 

6. Общинският съвет Гърмен, възлага на комисията да състави доклад за 

допуснатите за изслушване кандидати за съдебни заседатели не по-късно от 7 (седем) дни 

преди следващото редовно заседание на Общински съвет-Гърмен. 

7. Събеседването с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе в 

сроковете по чл. 68, и чл. 68а от Закона за съдебната власт на заседание на определената в 

тази връзка временна комисия. 

 
ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 



 Препис! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 10 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 4. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при 

Районен съд – Гоце Делчев, мандат 2020-2024 г. и избиране на временна комисия за 

извършване на проверка на документите на кандидатите. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 2 от Закона за месното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 67, чл. 68, чл. 68а от Закона за съдебната власт, чл. 8 от 

Наредбата № 7 от 28.09.2017 г. за съдебни заседатели и писмо № 701/30.10.2019 г. от 

Председателя на Районен съд Гоце Делчев с наш вх. № ОС – 486/04.11.2019 г. 

 

РЕШИ: 

 
1. Общински съвет Гърмен открива процедура за определяне на съдебни заседатели 

за Районен съд Гоце Делчев. 

2. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 

67, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

3. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец (Приложение 
№2) за участие в процедурата, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от 

Закона за съдебната власт в Общински съвет – Гърмен, в срок до 20.12.2019 г. 

4. Общински съвет Гърмен избира временна комисия от 3(трима) члена, в състав  

от следните общински съветници: 

1. Иса Юзеир - председател 

2. Сабахатин Болгур – член 

3. Алипи Тюфекчиев - член 
5. Общинския съвет Гърмен, възлага на Комисията да изготви списък на 

допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма, препоръки и документи да публикува на интернет страницата на 

община Гърмен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването на кандидатите. 

6. Общинският съвет Гърмен, възлага на комисията да състави доклад за 

допуснатите за изслушване кандидати за съдебни заседатели не по-късно от 7 (седем) дни 

преди следващото редовно заседание на Общински съвет-Гърмен. 

7. Събеседването с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе в 

сроковете по чл. 68, и чл. 68а от Закона за съдебната власт на заседание на определената в 

тази връзка временна комисия. 

 

ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 



 Препис! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 11 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 5. Определяне на нов представител на Община Гърмен в юридически 

лица от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА 

 

РЕШИ: 

 
1. Освобождава Минка Сабриева Капитанова, като представител на Община 

Гърмен в юридически лица от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна 

инициативна група –Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. 

2. Община Гърмен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, със седалище и адрес на 

управление с. Гърмен, ул. "Първа" №35, община Гърмен, област Благоевград да се 

представлява в общото събрание на Сдружението и в Управителния съвет на Сдружението 

от ФЕИМ АХМЕД ИСА, с ЕГН 7012010029 и адрес: с. Рибново, ул.  „Четвърта”№4 

община Гърмен, област Благоевград, като му възлага да гласува в Общото събрание и 

Управителния съвет на Сдружението по всички обсъждани въпроси в интерес на 

постигане на целите на Сдружението, както и в защита интересите на представляваното 

лице – Община Гърмен. 

 
 

ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

 
Вярно с оригинала! 

  

 



 Препис! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 12 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 6. Внасяне на проектно предложение за кандидатстване на община 

Гърмен с проект по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 

2014-2021 по Първа Покана за набиране на проектни предложения, по Резултат 2 

„Подобрен достъп до изкуства и култура“, по Програма „Културно предприемчиво, 

наследство и сътрудничество“. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Гърмен да кандидатства разработва и изпълнява проектно 

предложение: „Изскуство и култура за всички– различни, но заедно в читалище „Зора„ 

с.Дъбница“ по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014- 

2021 по Първа Покана за набиране на проектни предложения, по Резултат 2 „Подобрен 

достъп до изкуства и култура“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“. 

 
ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

 
Вярно с оригинала! 



 Препис! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 13 

 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕНПРОТОКОЛ № 2/28.11.2019 

ГОДИНА 

 

ОТНОСНО: 7. Определяне на представител на община Гърмен за участие в общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД 

град Благоевград. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 27, 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

 
РЕШИ: 

 

1. Определя за представител на община Гърмен Феим Ахмед Иса – Кмет на община 

Гърмен в общото събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „ВиК“ ЕООД град Благоевград. 

2. Определя мандата на представителя на община Гърмен в общото събрание на 

асоциацията по ВиК да бъде за срок до края на мандата на настоящия общински съвет. 

3. Упълномощава Феим Ахмед Иса – Кмет на община Гърмен да изразява позиции 

и взема целесъобразни решение, които са в полза на община Гърмен на заседанията на 

общото събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ 

ЕООД град Благоевград. 

 
 

ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/С.Куйбишева/ /Денислав Шенгов/ 

 
Вярно с оригинала! 
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