
ПРОТОКОЛ № 53/05.07.2019 Г. 
 

РЕШЕНИЕ № 659 

 

Общинският съвет одобрява участието на Община Гърмен със собствен 

проект „Подкрепа за социално включване на хора с увреждания и самотни възрастни 

в община Гърмен“ по процедура BG05M9OP001-2.071 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално 

включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода 

ВОМР.  

 

РЕШЕНИЕ № 660 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.29, ал.1 от 3033 дава предварително съгласие за 

изработване на ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе за 

външно ел. захранване НН за жилищна сграда в ПИ № 051004, местност „Чуклата“, 

КВС землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през 

улица - общинска собственост и ПИ № 000842 - полски път на община Гърмен и 

право на прокарване през посочените общински имоти. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП - 

ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе за външно ел. захранване 

НН за жилищна сграда в ПИ № 051004, местност „Чуклата“, КВС землище село 

Рибново, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през улица - общинска 

собственост и ПИ № 000842 - полски път на община Гърмен и право на прокарване 

през посочените общински имоти. 

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. 

3.  На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ одобрява представеното задание за изработване на ПУП 

- ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе за външно ел. 

захранване НН за жилищна сграда в ПИ № 051004, местност „Чуклата“, КВС 

землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през улица - 

общинска собственост и ПИ № 000842 - полски път на община Гърмен и право на 

прокарване през посочените общински имоти. 

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 селшшше в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 

от ЗУТ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 661 

 

 Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2019 година в община Гърмен, както следва: 

 

І. В глава V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  ПРЕЗ 2019  ГОДИНА,  след точка 18 се допълва: 



 

19. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ помещение в югоизточната част на втория етаж на старо 

кметство Осиково с площ от 12,24 кв. м, находящо се в УПИ III, кв. 14 по 

регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед 

№ 1564/1935 г. АПОС №164/18.01.2005 г. 

20. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ помещение в западната част на втория етаж на кметство Осиково 

с площ от 28,11 кв. м, находящо се в УПИ III, кв. 14 по регулационния план на с. 

Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 1564/1935 г.  АПОС 

№164/18.01.2005 г. 

21. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

едноетажна масивна сграда - гараж със застроена площ от 50 /петдесет/ кв. м, 

находящ се в северната част на УПИ IV, кв. 23 по регулационния план на с. Дъбница, 

общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 575/1973 г. АЧОС 

№516/20.01.2012 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 662 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет село Гърмен 

разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ 

на поземлен имот с идентификатор 18366.19.50, местност „Шопарланка“, по 

одобрената със Заповед № РД- 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК на кадастралната карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, 

община Гърмен, област Благоевград за изграждане на пункт за годишни технически 

прегледи на всички видове моторни превозни средства с офис помещения и търговска 

част. 

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 Мустафа Аджар 

Узун. 

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.5 

от ЗУТ. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 663 

 

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

публична общинска собственост, представляващ помещение в югоизточната част 

на втория етаж на кметство Осиково с площ от 12,24 кв. м, находящо се в УПИ III, 

кв. 14 по регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със 

Заповед № 1564/1935 г.  



            2. Определя начална тръжна цена от 18,73 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 да извърши процедурата за отдаване под 

наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по реда на 

Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 664 

 

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

публична общинска собственост, представляващ помещение в западната част на 

втория етаж на кметство Осиково с площ от 28,11 кв. м, находящо се в УПИ III, кв. 

14 по регулационния план на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със 

Заповед № 1564/1935 г.  

            2. Определя начална тръжна цена от 43,00 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 да извърши процедурата за отдаване под 

наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по реда на 

Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 665 

 

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

частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда - гараж 

със застроена площ от 50 /петдесет/ кв. м, находящ се в северната част на УПИ IV, 

кв. 23 по регулационния план на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със 

Заповед № 575/1973 г.  

            2. Определя начална тръжна цена от 92,00 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 да извърши процедурата за отдаване под 

наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по реда на 

Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество.  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 666 

 
1. Утвърждава вътрешни компенсирани промени в плана на капиталовите 

разходи на община Гърмен към 30.06.2019г. разпределена по обекти и източници на 
финансиране, съгласно Приложение № 1 - 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 2019 г.  

 


