
ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2019 Г. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 601 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/ за ПИ № 031057, местност „Гюровица“, 

по КВС землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград за изграждане 

на обект „Хотелски комплекс“. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-

ПЗ съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от от Сухат Исмаил 

Мехрем, село Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград. 

ПУП-ПЗ 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. 

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни 

и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните 

контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка 

с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване. 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл. 5, ал. 

 

РЕШЕНИЕ № 602 

 
 1.Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ за 

трасе на път с трайна настилка за достъп до ПИ № 031057, местност 
„Гюровица“, КВС землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, 
преминаващ през ПИ № 031057 - пасище, собственост на Суат Исмаил Мехрем, 

ПИ № 000271 - полски път на община Гърмен, ПИ № 031008 - гори и храсти в 
земеделска земя на община Гърмен, ПИ № 000189 — дере на община Гърмен, ПИ 

№029006 — овощна градина собственост на Суат Исмаил Мехрем и ПИ № 029028 
— пасище мера 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.125, ал.1  и 4 от ЗУТ пред 

Административен съд Благоевград. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 603 

 

 1.Приема Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински 

план за развитие 2014-2020 г. за периода 01.01.2018-31.12.2018 г. 

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

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШИНИЕ № 604 

 

  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  36 401,06  лв. (тридесет и шест хиляди четиристотин и един лева и 

шест стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане 

за 2019 г., определена за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие" от Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово“, одобрени по заявление № 19-19-2-01-46/01.10.2018 г. със Заповед № 

РД 09-116/08.02.2019 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 2019 година, или 30 юни 

2020 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 605 

 

1.Възлага на Кмета на общината да възложи проектиране и изграждане на обект: 

„Възстановяване на сградата на кметството, читалище и пенсионерски клуб в същия вид 

и параметри, преди нейното унищожаване“. 

2.Кмета на Общината да предприеме и извърши всички необходими действия за 

изграждането/възстановяването на сградата. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 606 

 

Общински съвет Гърмен дава право  на частните собственици да 

възстановят своята част от сградата в същия вид и параметри преди нейното 

унищожаване. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 607 

 

 1.Община Гърмен да кандидатства с проект по Национална кампания 

„Чиста околна среда  - 2019“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“, 

финансиран от Министерство на околна среда и водите и Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в размер на 

10 000 лв. (включено ДДС). 

 2.Възлага на кмета на Община Гърмен да подготви и внесе проектното 

предложение с необходимите документи за кандидатстване, за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, съгласно изискванията на ПУДООС. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 608 

 

 1.Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2018/2019 г. 

имоти - полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, попадащи в 

масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Гърмен, на лицата 

ползващи съответните масиви, одобрени със Заповеди с № № РД-1477/21.09.2018 г., 

№ РД-1478 от 21.09.2018 г., № РД-1479/21.09.2018 г.[ № РД-1480/21.09.2018 г., № РД-

1481 от 21.09.2018 г., № РД-1482/21.09.2018 г. и № РД-1483/21.09.2018 г. на 

Директора на областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград, съгласно Приложение, 



неразделна част от настоящото решение. 

 2.Определя наемната цена за предоставяне на имотите, както следва: 

- за полските пътища и нефункциониращите напоителни канали, 

попадащи в масиви в планинската част на община Гърмен (Горно Дряново, Лещен, 

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

/десет/ лева за дка; 

- за полските пътища и нефункциониращите напоителни канали, 

попадащи в масиви в полската част на община Гърмен (Гърмен, Балдево, Дебрен, 

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

 3. Възлага на Кмета на общината да сключи Договори за предоставяне под 

наем на имотите по точка 1, след заплащане на наемната цена.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 609 

 

 Г-н  Джуркин – Вр.И.Д. Директор на СУ „Йордан Йовков” с. Рибново в 

5/пет/ дневен срок да представи докладна записка до Кмета на общината, а до 

7/седем/ дневен срок да се свика  извънредни комисии и извънредно заседание на 

Об С -  с. Гърмен. 

 

 

 


