
 ПРОТОКОЛ № 50/04.04.2019 Г. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 612 

 

Не приема повторно върнатото за ново обсъждане Решение № 610 в частта 

му по т. 4 и т. 5/Протокол № 49 от 11.03.2019 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 613 

 

Не приема повторно върнатото за ново обсъждане Решение № 611 в частта 

му по т. 4 и т. 5/Протокол № 49 от 11.03.2019 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 614 

 

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/ 
за поземлен имот с идентификатор 20331.51.96, местност ,Дерето“, по одобрената 

кадастрална карта на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград за 
жилищно строителство. 

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 Йоско Събев Шенгов. 

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 № 615 

 
1. Дава съгласие община Гърмен да кандидатства и да изпълнява проектно 

предложение „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията и 
принадлежностите към нея между о.т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен“ 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на 
селските райони 2014 - 2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ /ВОМР/, по процедура BG06RDNP001- 19.254 МИГ-Гоце Делчев- Гърмен - 
Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 



разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ- Гоце Делчев по 
приоритетна ос - Мярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — 
Водено от общностите местно развитие)“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“. 

2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритет 1: 
Приоритет Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано 
пространствено развитие и опазване на околната среда Специфична цел 1.1. 
Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура, Мярка 1.1.1. 
Изграждане на подходяща транспортна и пътна инфраструктура (вкл. до 
туристическите обекти) от Общински план за развитие на община Гърмен 2014- 
2020 г. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на община Гърмен да предприеме 

всички необходими действия във връзка с кандидатстването на община Гърмен по 

процедура BG06RDNP001- 19.254 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 

6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово, да подготви и попълни електронен формуляр за 

кандидатстване, както и да подаде проектно предложение чрез Информационна 

система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 

2020). 

 

РЕШЕНИЕ № 616 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 052012 с площ от 1,597 дка, находящ се в 

местността „Бърдо“, землище на село Рибново, актуван с АЧОС № 5614 от 17.01.2019 

година, на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост на наследниците на 

Хасан Хасанов Михрин, бивш жител на село Рибново, чрез Хасан Хасанов Михрин. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 617 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен, 

приета от Общински съвет Гърмен с Решение № 36, Протокол № 3/08.07.2004 год. Последно 

изменена и допълнена с Решение № 291, Протокол № 23/04.05.2017 год. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 618 

 

1. Приема Програма за развитие на туризма на територията на община 

Гърмен 2019-2024 г. 

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

необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на Програмата. 

 

РЕШЕНИЕ № 619 

 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните, услуги на община Гърмен 

за 2020 г. 



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

необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на Програмата. 

 

РЕШЕНИЕ № 620 

 

1. Приема Годишен план на дейностите към Общинска стратегия за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Гърмен за 

2019 г. 

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

необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на Програмата. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 621 

 
В т. 3 от докладна записка на Кмета на общината в предложението за 

решение „относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска 

собственост село Ковачевица“. 

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 да бъде за срок  от  

10 години по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 622 

 

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

общинска собственост, училище със застроена площ от 145 м2 и РЗП от 290 м2, 
представляващ двуетажна масивна сграда, находяща се в У ПИ IV, кв. 23, пл. № 448 и 

446 по регулационния план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, 
одобрен със Заповед № 14/1990 г. на Кмета на Общината. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 206 лв./на месец без включен ДДС. 

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

наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години по реда на 

Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление  
и разпореждане с общинско имущество. 


