
ПРОТОКОЛ № 29/19.10.2017 г 

 

РЕШЕНИЕ № 361 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение № 352 от Протокол № 

28/21.09.2017г.  

РЕШЕНИЕ № 362 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение № 353 от Протокол № 

28/21.09.2017г.  
 

РЕШЕНИЕ № 363 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение № 355 от Протокол № 

28/21.09.2017г.  

РЕШЕНИЕ № 364 

          Общински съвет Гърмен:  

       1. Дава съгласие за участие на община Гърмен в Учредителния комитет за  
учредяване на ОУТР „Рила-Пирин". 

 2. Дава съгласие за участие и членство на община Гърмен в ОУТР „Рила – 

Пирин“. 

  3. Упълномощава Кмета на община Гърмен – г-жа Минка Капитанова да 

представлява община Гърмен в ОУТР „Рила-Пирин“. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 365 

 

Общински съвет с. Гърмен актуализира Програмата за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в община Гърмен за 2017 година, 

както следва:  

I. В глава IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА, след точка 8 се допълва: 

9. 108/886 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ XIII /тринадесети/, 

кв. 37 /тридесет и седем/, планоснимачен №236 по плана на с. Горно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед №215 от 22.05.2017 г. и с площ от 886 

/осемстотин осемдесет и шест/ кв.м. за целия имот, АЧОС №3245/22.08.2017 г. 

10. 205/620 идеални части от имот планоснимачен №581 с площ от 620 

/шестстотин и двадесет/ кв. м, участваш в убразуването на Урегулиран поземлен 

имот /парцел/1 /първи/, кв. 4 /четвърти/, по плана на село Дъбница, община Гърмен, 

област Благоевград, който е отреден за имоти с планоснимачен №№581 и 582, одобрен 

със Заповед №248 от 21.06.2017 г. и с площ от 1035 /хиляда тридесет и пет/ кв. м за 

целия имот. Имот планоснимачен №582 има площ от 415 /четиристотин и 

петнадесет/ кв. м и е общинска собственост, АЧОС №3246/22.08.2017 г. 



11. 45/370 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ XVIII 

/осемнадесети/, кв. 10 /десет/, планоснимачен №№98,99 по плана на с. Долно Дряново, 

община Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед №495 от 30.12.2017 г. и с 

площ от 370 /триста и седемдесет/ кв.м. за целия имот, АЧОС №2789/11.07.2017 г. 

12. 115/611 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ II /втори/, 

кв. 

5 /пет/, планоснимачен №362 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област 

Благоевград одобрен със Заповед №158 от 10.04.2017 г. и с площ от 611 /шестстотин и 

единадесет/ кв.м. за целия имот, АЧОС №3179/04.08.2017 г. 
 

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

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА след точка 8 се 

допълва: 

9. Част от урегулиран поземлен имот /парцел/ I /първи/, кв. 10 /десети/ по плана 

на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575 

от 1973 год. с площ за имота от 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м -представляващ 

площад 
 

РЕШЕНИЕ № 366 

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

публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 43 кв.м, находящ 

се в УПИ І, кв. 10 - площада на село Долно Дряново, община Гърмен, за търговска 

дейност, съгласно приложена схема на Главния архитект на община Гърмен. 

2.Определя начална тръжна цена от 1,16 лева/кв.м за месец без включен 

  ДДС, съгласно приложение № 1 към Наредбата за реда на придобиване, управление и 

  разпореждане с общинско имущество на общински съвет Гърмен. 

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

наем 

  на имотите по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на 

  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг 

с явно наддаване за срок от 5 години. 
 

РЕШЕНИЕ № 367 

Одобрява Актуализираната Регионална програма за управление на отпадъците на 

РСУО - регион Гоце Делчев. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 368 

Общински съвет село Гърмен изменя Наредба за рекламната дейност на 

територията на община Гърмен, приета с Решение № 133/Протокол № 13 от 

29.04.2005г. на Общински съвет с. Гърмен, както следва: 

§1. Чл.5, ал.2, т.5 се отменя 

      §2. Чл.27, ал.2 се отменя 

      §3. Чл.28, ал.1, т.2 се отменя 



РЕШЕНИЕ № 369 

Разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план - план за 

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №094002, местност 

„Даръковица", землището на село Гърмен, общ. Гърмен. обл. Благоевград от "нива" в 

за ,, Склад за пакетирани хранителни продукти, административна част и търговско 

помещение'
-
. 

С настоящото   разрешение се одобрява заданието   за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 1246, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Исмет Исметов Панев, по реда 

на чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба 

№8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации,а при необходимост и със специализираните 

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

с чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му 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 № 370 

 

Удовлетворява молбата на Йордан Кирилов Шарланев, жител на с.Гърмен, 

общ.Гърмен и възлага на Кмета на община Гърмен да проведе процедурите по промяна 

на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на село Гърмен, общ. Гърмен, 

обл.Благоевград по отношение на УПИ V-557 и УПИ VI-339, кв.41А, по плана на 

с.Гърмен, общ.Гърмен, обл. Благоевград, съгласно представеното задание за изменение 

на ПУП-ПР. 

 

РЕШЕНИЕ № 371 

1. Изменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на територията на община Гърмен, приета с  Решение № 

106/Протокол  № 10 от 27.01.2005 год. на общински съвет село Гърмен , последна 

промяна  с  Решение № 49/Протокол  № 4 от 28.12.2011г. на общински съвет село 

Гърмен, както следва: 

 

§1. В Чл. 20 се правят следните изменения: 

В ал.(1), ал. (2), ал. (3), ал. (4), ал. (6) и ал. (7) след „ОПФ“ се добавя „ в т. ч 

частна общинска собственост, остатъчен фонд по реда на чл.)19 от ЗСПЗЗ и имоти 

стопанисвани от общината по реда на чл.32 ал.5 от ППЗСПЗЗ“ 

В ал.(4) думата „от 20“ се заличава. 
 



§2. Чл. 25а се изменя така: 

т.3 става точка 5  

Създава се нова точка 3: 

„В случаите по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи“; 

Създава се нова точка 4: 

„На собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 

на БАБХ, когато земите са пасища, мери и ливади“. 
 

§3. Създава се нов чл. 25б:  

„Общинският съвет , по предложение на Кмета на общината определя 

маромерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под 

наем за една година без търг или конкурс“.  
 

§4. Чл. 30 се отменя 

 

РЕШЕНИЕ № 372 

 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и Вейсал Асанов Махмудов, ЕГН 8411230160 с адрес: с. 

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

Гърмен, а именно 205/620 идеални части от имот планоснимачен №581 с площ от 620 

/шестстотин и двадесет/ кв. м, участваш в убразуването на Урегулиран поземлен 

имот /парцел/ І /първи/, кв. 4 /четвърти/, по плана на село Дъбница, община Гърмен, 

област Благоевград, който е отреден за имоти с планоснимачен №№581 и 582, одобрен 

със Заповед №248 от 21.06.2017 г. и с площ  от 1035 /хиляда тридесет и пет/ кв. м за 

целия имот. Имот планоснимачен №582 има площ от 415 /четиристотин и 

петнадесет/ кв. м и е общинска собственост, по Акт за частна общинска 

собственост № 3246/22.08.2017 година, вписан в Агенцията по вписвания на 31.08.2017 

година с местонахождение на имота село Дъбница, община Гърмен, при граници и 

съседи: От две страни улица; УПИ ІІ-  неидентифициран; Край на регулация, 

на съсобственика Вейсал Асанов Махмудов, притежаващ останалите идеални части 

от имота, съгласно Нотариален акт № 159, том І, рег.№ 1801, дело № 134 от 2017 

година. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 11.10.2017 год. в размер на 2 100,00 /две хиляди и 

сто/ лева без включен ДДС. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ №373 

 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и „Деянира трейдинг“ ЕООД с управител Бисер Деанов 

Пехливанов с адрес: град Благоевград, улица „Страцин“ № 2, ет.3, ап.6 от друга, чрез 

продажба на частта на община Гърмен, а именно 108/886 идеални части от 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІІ /тринадесети/, планоснимачен № 236, кв. 37 

/тридесет и седем/, по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград одобрен със Заповед № 215 от 22.05.2017 година на Кмета на община 

Гърмен и  с площ  на имота 886 /осемстотин осемдесет и шест/ кв.м по Акт за 

частна общинска собственост № 3245/22.08.2017 година, вписан в Агенцията по 

вписвания на 31.08.2017 година с местонахождение на имота село Горно Дряново, 

община Гърмен, при граници и съседи: от Север УПИ ІІІ – за Младежки дом; Улица; 

Край на регулация; Имот планоснимачен №234 неидентифициран, 

на съсобственика „Деянира трейдинг“ ЕООД, притежаващ останалите 

идеални части от имота, съгласно Нотариален акт № 157, том V, рег.№ 10854, дело 

№ 885 от 2010 година.  

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 11.10.2017 год. в размер на 1 100,00 /хиляда и сто/ 

лева без включен ДДС. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ №374 

 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот, между община 

Гърмен от една страна и Росен Кръстев Узунов, ЕГН 7010233804 с адрес: гр. София, 

ул. „Голо бърдо“, №5, ет. 5 от друга, чрез продажба на частта на община Гърмен, а 

именно 115/611 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, кв. 5 

/пет/,  планоснимачен №362 по плана на с. Лещен,  община Гърмен, област 

Благоевград одобрен със Заповед №158 от 10.04.2017 г. и с площ  от 611 /шестстотин 

и единадесет/ кв.м. за целия имот и е общинска собственост, по Акт за частна 

общинска собственост № 3179/04.08.2017 година, вписан в Агенцията по вписвания на 

10.08.2017 година с местонахождение на имота село Лещен, община Гърмен, при 

граници и съседи: Улица; Край на регулация; Имот пл. №57 на Росен Узунов; Имот пл. 

№358 на Росен Узунов; УПИ ІІІ – на „Кросман“ ООД;  УПИ І– на Людмила Атанасова 

Петрова, на съсобственика Росен Кръстев Узунов, притежаващ останалите идеални 

части от имота, съгласно Нотариален акт № 65, том 3, рег.№ 4174, дело № 390 от 

2015 година и Нотариален акт № 40, том 2, рег.№ 2315, дело № 202 от 2016 година. 



2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 11.10.2017 год. в размер на 2 300,00 /две хиляди и 

триста/ лева без включен ДДС. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен 

 

 

 РЕШЕНИЕ №375 

 

1. Открива процедура за учредяване право на строеж за изграждане на гараж, с 

площ на застрояване 100 /сто/ кв.м. в северната част на урегулиран поземлен имот 

/парцел/ Х /десети/, кв. 15 /петнадесети/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, 

област Благоевград, и с площ  на имота 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м., при 

граници и съседи: От две страни улица; Дере; УПИ  –ІХ на Ибраим и Кемиле Сариеви. 

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

320.00 /триста и двадесет/  лева без ДДС и определя същата като начална тръжна 

цена. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на строеж по реда на ЗОС 

и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно наддаване. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 376 

 

Разрешавам да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план -план 

за застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №082032. местност "Раделер
?>

, 

землището на село Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, общ. Гърмен, обл. Благоевград от 

,, За автосервиз, търговски обект и офиси" в .. За дърводелски цех, автосервиз, търговски 

обект и офиси''. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, съгласно чл. 

1246, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от „ДЖАМБО-2007'" ЕООД, по реда на 

чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №8 от 

2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и териториални 

администрации^ при необходимост и със специализираните контролни органи и 



експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6, във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ преди 

внасянето му 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 № 377 

 

Избор на Председател на Комисията по хуманитарни и социални дейности, 

младежта, спорта и конфликт на интереси  се отлага за следващо заседание. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 378 

 

Комисията по общинска собственост, финанси икономика и нормативна 

уредба, заедно Кмета на общината и  с Н-К отдел ФСД и СП да разгледа 

възможността за увеличение на заплатите на кметовете на кметства. 

 

 


