
ПРОТОКОЛ № 45 /28.11.2018 г. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 569 

 1. На основание чл. 198ж от Закона за водите и параграф 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 „В и К“ ЕООД 

- гр. Благоевград за управление следните придобити активи: 

 1) Ремонт на уличен водопровод между осови точки 18-20 кв. 4, по плана 

на село Рибново, община Гърмен; 

 2)Ремонт на уличен водопровод между осови точки 116-194-211 и осови 

точки 194- 195, кв. 68 по плана на село Гърмен, община Гърмен; 

 3) Ремонт на уличен водопровод между осови точки 55-65-95-66-67-36, кв. 

19 по плана на село Балдево, община Гърмен; 

 4) Ремонт на уличен водопровод между осови точки 125-128-139, кв. 41 по 

плана на село Дъбница, община Гърмен; 

 5) Ремонт на уличен водопровод между осови точки 105-94А, кв. 44 по 

плана на село Дебрен, община Гърмен 

 6) Хидроизолация на резервоар с. Дебрен, община Гърмен; 

 7) Хидроизолация на резервоар с. Скребатно, община Гърмен; 

 2. 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 А 

ВиК и на „В и К“ ЕООД - гр. Благоевград, който е в сила от 01.06.2016 г., предава за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „В и К“ ЕООД - гр. 

Благоевград активите по т. 1. 

 3.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 „В и К“ ЕООД - гр. Благоевград, с приложени копия на 

необходимите документи. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 570 

Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - 

Гърмен, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част 

от него. 

 

РЕШЕНИЕ № 571 

Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и „ДЖАМБО - 2007“ ЕООД, ЕИК 101753475 с адрес: с. 

Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград от друга, чрез продажба на частта на 

община Гърмен, а именно 1092/4393 идеални части от урегулиран поземлен имот 

/парцел/ III /трети/, планоснимачен №513, 514, 515, 517, 520, кв. 45 /четиридесет и 

пети/, по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със 

Заповед № 575/1973 г. и Заповед №180/2018 г, с площ за целия имот 4393 /четири 

хиляди триста деветдесет и три/ кв.м. 

на съсобственика „ДЖАМБО - 2007“ ЕООД, чрез управителя и 



представляващия дружеството Джаит Мустафа Чауш, съгласно Нотариален 

акт за покупко-продажба № 95, том I, рег.№ 1271, дело № 73 от 2017 година. 
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 01.11.2018 год. в размер на 9 900,00 /девет хиляди                   
и деветстотин лева/ без включен ДДС. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за 
правилното и законосъобразното изпълнение на решението на общински съвет 
село Гърмен. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 572 

1.Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и наследниците на Кирил Георгиев Шарланев и Ермофила 

Йорданова Шарланева от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а 

именно 575/1460 идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, 

планоснимачен № 557, кв. 41А /четиридесет и едно А/, по плана на с. Гърмен, 

община Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед № 2/1993 г. и Заповед 

№471/2017 г, с площ за целия имот 1460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ кв.м. 

на съсобственика Наследниците на Кирил Георгиев Шарланев и Ерма 

Йорданова Шарланева с адрес с. Гърмен, общ. Гърмен съгласно Нотариален акт за 

собственост на недвижим имот, придобит по давност № 201, том I, дело 

474/21.09.1987 г. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 
лицензиран оценител с оценка от 22.10.2018 год. в размер на 8 500,00 /осем хиляди и 
петстотин лева/ без включен ДДС. 

3.Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за 
правилното и законосъобразното изпълнение на решението на общински съвет 
село Гърмен. 

РЕШЕНИЕ № 573 

Общински съвет Гърмен дава съгласие за изплащане на допълнително 
възнаграждение за постигнати резултати и определя размера на допълнителното 
възнаграждение на кмета на общината за 2018 г. в размер на месечната й брутна 
заплата. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 574 

Определя размер на допълнително възнаграждение за постигнати 

резултати на кметовете на кметства и кметските наместници в община Гърмен 

за 2018 година, в размер на една брутна заплата. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 575 

 Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2018 година в община Гърмен, както следва: 

I. В глава II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след 

точка 276 се допълва: 



277. Земеделски имот с начин на трайно ползване храсти с площ от 2.362 

/два декара триста шестдесет и два кв.м., / девета категория, находящ се в 

местността “Гюровица” представляващ имот № 031008 /тридесет и една хиляди 

и осем/ по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община 

Гърмен, област Благоевград. АЧОС №1204/17.05.2016 г. 

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

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след точка 15 се 

допълва: 

16. Терен с площ от 1 кв. м., находящ се в зелената площ между квартали 1, 

4, 68 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен. 

Склад с площ от 420 кв. м., находящ се в УПИ V, планоснимачен № 470, кв. 39, 

с площ за целия имот 1312 кв.м, по плана на с. Дъбница, общ. Гърмен, при граници 

и съседи: УПИ VIII - Иво Б.Ковачев; УПИ VIII - общински; От две страни улица и 

Общински терен . АЧОС №56/26.03.2008 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 576 

 1.Одобрява схемата на главния архитект на община Гърмен за 

разполагане на кафе автомат в зелената площ между квартали 1, 4, 68 по плана на 

с. Дебрен, общ. Гърмен. 

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

публична общинска собственост както следва: 

- терен с площ от 1 кв. м., находящ се  в зелената площ между квартали 

1,4, 68 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен. 

 3.Одобрява начална тръжна цена от 1.32 лева/кв.м.за месец без ДДС, 

съгласно Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Гърмен- терен за търговска 

дейност. 

 4.Възлага на Кмета на общината да извърши процедурата за отдаване 

под наемна имота по реда на ЗОС и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно 

наддаване за срок от 2 /две/ години. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 577 

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

частна общинска собственост, а именно: 

- склад с площ от 420 кв. м., находящ се в УПИ V, планоснимачен № 470, кв. 

39, с площ за целия имот 1312 кв.м, по плана на с. Дъбница, общ. Гърмен, при 

граници и съседи: УПИ VIII — Иво Б.Ковачев; УПИ VIII — общински; От две 

страни улица и Общински терен. 

 2.Одобрява начална тръжна цена от 1.84 лева/кв.м. за месец без ДДС, 

съгласно Приложение №1 към НРПУРОИ на Об С Гърмен- за изкупуване и 

съхранение на тютюн. 

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

под наем на имота по реда на ЗОС и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно 

наддаване за срок от 5 /пет/ години. 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 578 

   1.Определя земите от Общинския поземлен фонд - частна общинска 

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

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

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

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

земите по Приложения № 1 - № 16. 

 3.Определя годишна наемна цена: 

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

Лещен, Долно Дряново, Ковачевица, Крушево, Ореше, Осиково, Рибново, Скребатно) 

- 10 /десет/ лева за дка; 

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

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

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

община Гърмен. 

 5. Срок за предявяване на искания за предоставяне на земеделски земи под 

наем – 30.06.2019 година. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 579 

 1.Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот № 031008, с начин на трайно ползване храсти, с площ от 

2,362 дка, девета категория, находящ се в местността „Гюровица”, по картата на 

възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно АЧОС № 1204 от 

17.05.2016 год., вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 23 620 

/двадесет и три хиляди шестстотин и двадесет/ лева. 

 3.Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по 

продажба на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и 

НРПУРОбИ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 580 

Определя състава на комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване 

на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ към кметовете на кметства да е същия, 

какъвто е на комисията, която ще осъществява функциите на комисия по чл. 11, 

ал. 1, т. 2 за служителите от общинската администрация, чието работно място 

е общинския център - с. Гърмен. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 581 

 1. Определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд - частна 

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

Приложения № 1 - № 16, които са неразделна част от настоящото решение. 
 2. Възлага на Кмета на общината да обяви на интернет страницата на 
община Гърмен, а на кметовете по населени места в кметствата, списъка на 
маломерните имоти по Приложения № 1 - № 16. 
 3. Наемни цени за предоставяне на маломерните имоти: 

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



Лещен, Долно Дряново, Ковачевица, Крушево, Ореше, Осиково, Рибново, 

Скребатно) - 10 /десет/ лева за дка; 

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

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

 4. Желаещите да наемат маломерни имоти от ОПФ подават заявление 

до Кмета на община Гърмен /по образец/, чрез кметовете по населени места. 

Всеки кандидат може да заяви един или няколко земеделски имота като посочва 

в заявлението номера му (номерата им), съгласно одобрените списъци на 

маломерните имоти. 

 4.1. Към заявлението безимотните кандидати прилагат декларация, че 

не притежават земеделска земя, не им се възстановява правото на собственост 

върху земя по ЗСПЗЗ пряко или по наследство, и че за неверни данни носят 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс /НК/ и копие от документ за 

самоличност. 

 4.2. Към заявлението малоимотните кандидати прилагат решение на 

ОСЗ Гърмен по чл.18-ж, ал.1 и ал. 2 или чл. 27 от ППЗСПЗЗ, както и декларация, 

че не притежават други земи в страната, и че при неверни данни носят 

отговорност по чл. 313 от НК. 

 4.3. След задоволяване нуждите на безимотните и малоимотните 

кандидати, останалите маломерни имоти се отдават под наем на физически 

лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, 

които са земеделски стопани или производители от община Гърмен. 

 5. Кандидатите, желаещи да наемат маломерни имоти да нямат 

задължения към община Гърмен. 

 6. Кметът на общината назначава комисия за разглеждане на 

заявленията и определя срок за класиране на кандидатите, и за сключване на 

договорите за наем с класираните. 

 7. Комисията разглежда заявленията по реда на постъпването им. За 

работата си комисията съставя протоколи за всяко землище на територията 

на Общината. 

 8. Въз основа на протоколите кметовете /кметските наместници/ на 

кметства по местонахождение на земеделските земи, а за селата Гърмен, 

Дебрен и Хвостяне - кмета на общината, сключват договори с класираните лица 

за една стопанска година. 

 9. Наемът на едногодишните договори за ползване на земеделски земи се 

заплаща еднократно в деня на получаване на договора. 

 10. В 7-дневен срок от сключване на договорите, същите се изпращат в 

община Гърмен. 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящето решение.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 582 

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

трасе на път с трайна настилка за достъп до ПИ № 096027, местност „Маноле 

/О/“, КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ 

през ПИ № 000313 - полски път на община Гърмен и ПИ № 000365 - полски 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. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 583 

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

на трасе на път с трайна настилка за достъп до ПИ № 000321, местност 

„Алямски рид“, КВС землище село Долно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през ПИ № 000234 - полски 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. 

 

РЕШЕНИЕ № 584 

 Кметове на кметства  да представят писмен доклад пред Общински 

съвет Гърмен за постигнати резултати и отчет за изразходваните средства       

гласувани  с решения на Об С Гърмен. 

 

 

 


