
ПРОТОКОЛ № 55/18.09.2019 г. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 685 

 

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 62640.49.5, местност „Отвъд ливади“, по 

одобрената  със Заповед  № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на 

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

община Гърмен, област Благоевград за изграждане на три жилищни сгради. 

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 Кимиле Джемалова 

Инузова.   

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 № 686 

 

 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 43606.8.7, местност „Жабек - усое“, по 

одобрената със Заповед №  РД-18-303/13.052019 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Лещен, община 

Гърмен, област Благоевград за  изграждане на бензиностанция, търговски обект, 

офиси и автомивка. 

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 Емил Емилов 

Хаджиев.   



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 № 687 

 

ОбС с. Гърмен на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 1 от 

Закона за публичните финанси: 

 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета на община Гърмен към 

31.12.2018 г., по приходна и разходна част по функции и дейности, както следва:  

1.1 ПО ПРИХОДА                                                                     - 16 364 521 лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                          -  11 987 444 лв. 

             За местни дейности                                                        -    4 377 077 лв. 

 

1.2. ПО РАЗХОДА                                                                     -  16 364 521 лв. 

 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                           - 11 987 444 лв.             

            За местни дейности                                                          -   4 377 077 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 1 и 

Приложение № 2/. 

 

2. Приема уточнения годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за  

2018г. /съгласно Приложение № 4/. 

3.Приема отчет за изпълнението на бюджета на община Гърмен за 2018 г. 

както следва:  

3.1 ПО ПРИХОДА                                                                        - 12 388 733 лв.  

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                             -  8 448 307 лв. 

             За местни дейности                                                           -  3 940 426 лв. 

 

3.2. ПО РАЗХОДА                                                                        -  12 388 733 лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                             -  8 448 307 лв. 

             За местни дейности                                                           -  3 940 426 лв. 



/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 

1 и Приложение № 2/. 

 

4. Приема окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2018 г. и 

отчета за капиталови разходи по обекти и източници на финансиране за 2018 г. 

съгласно Приложение № 3.  

5. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския 

съюз за 2018 г.  съгласно Приложение № 4.  

6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018 г. съгласно 

Приложение № 5. 

 

РЕШЕНИЕ № 688 

 

Отменя Решение № 684/Протокол № 54 от 27.08.2019 г. на Общински съвет 

Гърмен. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 689 

 

І. Избира Валери Йосифов Кесимов - заместник-кмет на община Гърмен, за 

временно изпълняващ длъжността кмет на община Гърмен ( Вр.и.д. кмет на община 

Гърмен), за времето от регистрацията на настоящия кмет на общината в 

Общинската избирателна комисия до до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

 

ІI. Избира за временно изпълняващи длъжностите кметове на кметства 

/Вр.и.д. кмет на кметство/ специалистите ГРАО на кметствата, а там където 

няма такива, служители от общинска администрация с. Гърмен, за времето от 

регистрацията в Общинската избирателна комисия на настоящите кметове до  

полагане на клетва от новоизбраните кметове, а именно: 

1. За кметство в с. Горно Дряново – Вр.и.д. кмет – Сафея Шукриева Скендерова 

– мл. експерт  ГРАО в кметство с. Горно Дряново; 

2. За кметство с. Дебрен – Вр.и. д. кмет – Емине Саферова Гадирова – мл. 

експерт ГРАО в кметство с. Дебрен; 

3. За кметство с. Долно Дряново – Вр.и.д. кмет – Джемал Халил Булгур  – ст. 

специалист  ГРАО в кметство с. Долно Дряново; 

4. За кметство с. Дъбница – Вр.и.д. кмет – Стела Андонова Костова-

Шоколарева – мл. експерт  ГРАО в кметство с. Дъбница; 

5. За кметство с. Огняново – Вр.и.д. кмет – Катя Ангелова Герова – 

специалист ГРАО в кметство Огняново; 

6. За кметство с. Осиково – Вр.и.д. кмет Кимиле Заимова Уланова – ст. експерт 

по документооборота и организационно-техническото обслужване в кметство 

Рибново при следния работен график: 

- вторник – от 13.00 ч. до 17.00 ч. 



7. За кметство с. Рибново – Вр.и.д. кмет Кимиле Заимова Уланова – ст. експерт 

по документооборота и организационно-техническото обслужване в кметство 

Рибново; 

8. За кметство с. Хвостяне – Вр.и.д. кмет - Стела Андонова Костова-

Шоколарева –мл. експерт  ГРАО в кметство с. Дъбница, при следния работен 

график: 

- вторник – от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

- четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.  

9. За кметство с. Скребатно  – Вр.и.д. кмет – Катя Ангелова Герова – 

специалист ГРАО в кметство Огняново, при следния работен график: 

- вторник – от 13.00 ч. до 17.00 ч.  

 

ІII. Точка I и ІІ важат, ако кметът на общината и кметовете в населените 

места, се регистрират като кандидати в местните избори на 27.10.2019 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 690 

 

Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-

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

 

В глава ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА, след точка 153 

се допълва:   

 

154. Поземлен имот  с идентификатор 62640.23.64 /шестдесет и две хиляди 

шестстотин и четиридесет точка двадесет и три точка шестдесет и четири/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-

408/12.06.2019г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград, местност „Равна скала“, с площ на имота 2 000 

/две хиляди / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на 

трайно ползване: ливада. Категория на земята: четвърта. Предходен 

идентификатор 62640.23.62. Номер по предходен план: 023062. АЧОС № 5852 от 

11.09.2019 г.,  

 

 

РЕШЕНИЕ № 691 

 

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

представляващ имот с идентификатор № 62640.23.64, с начин на трайно ползване 

„Ливада“, с площ от 2,000 дка, четвърта категория, находяща се в местността 

„Равна скала“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2018 г. на директора на АГКК, 



съгласно АЧОС № 5852 от 11.09.2019 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 2 

000 (две хиляди) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез 

публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 692 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот с идентификатор № 62640.23.63 с площ 

от 457 кв.м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Рибново, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК, актуван с АЧОС № 5851/11.09.2019 г. на ОСЗ село Гърмен за възстановяване 

правото на собственост на наследниците на Мустафа Мустафов Робов, бивш 

жител на село Рибново, чрез Джемал Садъков Робов. 

 

 


