
 

 

ПРОТОКОЛ № 46/28.12.2018 Г. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 585 

 

 Общински съвет Гърмен, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 

от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал1 от 

Закона за нормативните актове и при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от 

Закона за нормативните актове и на чл.75-79 от 

Административнияпроцесуалния кодекс, 

 I.Приема Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на бюджета на община Гърмен. (съгласно Приложение № 1 – 

неразделна част от настоящето решение). 

 II.Отменя Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза 

за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен, приета от Общински 

съвет Гърмен с Решение № 471 на Протокол № 27 от 28.11.2013 г. 

Приложение: Приложение №1 Проект за  Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 586 

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

публична  общинска собственост, а именно: 
- самостоятелно помещение с площ от 75 кв. м. (отделен вход) в мазето на 

едноетажна масивна сграда – Младежки дом, със застроена площ от 255 /двеста 
петдесет и пет/ кв.м.,  находящ се в УПИ I,  кв. 19,  по плана на с. Дебрен,  при граници и 
съседи: УПИ II — площад; улица и дере. 

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

Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Гърмен- за търговски обект. 

 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 3 

/три/ години. 

 

РЕШЕНИЕ № 587 

 

1.Утвърждава вътрешни компенсирани промени в план на капиталовите разходи 

на община Гърмен към 31.12.2018 г., разпределена по обекти и източници на финансиране, 

съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящето 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 2018 година. 

 

 

 

 

 



Капиталови  - 2018 г.                                                                                                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

Наименование на обект  

първон

ачален 

план- 

стойно

ст  

СТОЙ

НОСТ 

СТАВА 

 по източници на финансиране 

целеви 

от 

преходе

н 

остат

ък 

ЦС - 

капита

лови 

 

дели

г.от 

дър

ж.д-

сти 

соб.сре

дства/

Др.изт

очници 

на 

финан

сиране 

Функция 07 - Почивно дело, култура, 

религиозни дейности 
            

Ремонт на сградата на Читалище в 

с.Рибново по ПРОЕКТ 
96455 191462       191462 

 ОБЩО за Функция 07: 96455 191462       191462 

Фунция 06-Жилищно строителство БКС 

ООС. 
            

Ремонт на канализация в с.Хвостяне 6000 11273       11273 

Ремонт водопровод в с. Долно Дряново 8000 6997       6997 

Ремонт на водопровод в с.Дебрен 20000 26004       26004 

Ремонт на водопровод в  с. Дъбница 12000 11077       11077 

Ремонт водопровод в с. Крушево 6000 5309       5309 

Ремонт водопровод с. Ореше 5000 4919       4919 

Ремонт водопровод с. Гърмен  9000 8033       8033 

Ремонт на В и К- с. Рибново 45000 42756       42756 

Ремонт на водосток в с.Балдево 20000 18343       18343 

Ремонт на В и К - с.Марчево 15000 15708       15708 

Ремонт на водопровод на улица в с - 

Огняново 
5000         0 

Изграждане на напорен водоем в 

с.Рибново 
  1325       1325 

Изграждане на изгребна яма на Курорт  

"Горни Бани" 
  59898       59898 

ОБЩО:  за дейност  603 - ВиК                151000 211642 0 0 0 211642 

Соларно осветл. от Вила "Рай" до Терма 

Вита. с.Огняново 
20000 0       0 

Ремонт на улично осветление по села 50000 0       0 

ОБЩО: за дейност  604-Осветление 70000   0 0 0 0 

Ремонт на улица в с.Ореше 16500 15 701       15 701 

Ремонт на улици с.Марчево 30000 31272       31 272 

Ремонт на улици с.Гърмен 58000 59724   55418   4 306 

Ремонт на улици и с.Огняново 90000 91248       91 248 

Ремонт на улици с. Дебрен 145000 186 410   47820   138 590 

Ремонт на улици в с. Хвостяне 27000 28176       28 176 

Ремонт на улици с.Дъбница 53500 51977       51 977 

Ремонт на улици с.Скребатно  12500 11409       11 409 

Ремонт на улица в с.Осиково 47000 34309       34 309 

Ремонт на улици с.Рибново 75000 71298   70000   1 298 

Ремонт на улици с.Горно Дряново 31000 28680   28680     

Ремонт на улица с.Долно Дряново 90000 88 093 60000     28 093 

Ремонт на улици с.Ковачевица 12000         0 

Ремонт на улици в с.Крушево 37000 35 256   30000   5 256 



Ремонт на улици с.Балдево 15000         0 

Ремонт на площад в с.Лещен 10000 14292       14 292 

За ремонт на улици по ПМС  - целеви   1618000   
161800

0 
    

ОБЩО: за дейност 606-Улична мрежа   749500 
2 365 

845 
60000 

184991

8 
0 455927 

Ремонт на сграда на Горни Бани 151963 211 963   100000   111963 

Закупени климатици   3 793       3 793 

Закупен Мълниеприемник   2 225       2 225 

Закупени колекторни табла   3 000       3 000 

ОБЩО за дейност 605 .Бани и перални 151963 220 981   100000   120981 

Автомобил за метене на улици 65000 0         

ОБЩО за дейност 623 .Чистота 65000     0     

 ОБЩО за Функция 06: 1187463 2798468 60 000 
194991

8 
0 788550 

Функция 03 - Образование             

Ремонт на ОУ "Димитър Талев" 

с.Хвостяне 
300000 298834 298834       

Ремонт на ОУ "Паисий Хилендарски" 

с.Горно Дряново 
150000 150742 150000     742 

Изграждане на съблекалня към училище в 

с.Долно Дряново 
4420 5840     5840   

Изграждане на парна инсталация в 

училище в с.Долно Дряново 
150000 150087     

1500

87 
  

Изграждане на осветление на спортна 

плащадка към ОбУ Дъбница 
  10072     

1007

2 
  

Изграждане на пристройка към ОбУ 

Дъбница 
  228780     

2287

80 
  

Изграждане на пристройка към ОУ 

Рибново 
  300000     

3000

00 
  

Изграждане на  спортна плащадка към 

ОбУ Дебрен 
  82902     

8290

2 
  

Реконструкция на сградата и двора на  

ДГ "Никола Вапцаров" с.Дебрен по Дог. 

№ 01/07/2/2/00189/23.10.2017 г. По мярка 7 

от ПРСР 2014-2020 

  377830       377830 

Ремонт на сградата на училище в 

с.Осиково 
  168734     

1687

34 
  

Закупени компютри за ОУ с.Гърмен   1960     1960   

Закупени компютри за ДГ Рибново   1900     1900   

Закупени компютри за ОУ с.Горно 

Дряново 
  1738     1738   

Закупени компютри за ОУ с.Дебрен   5175     5175   

Закупени компютри за ОУ с.Долно 

Дряново 
  630     630   

Закупени хладилник, пералня, печка и 

работна маса за ДГ с.Рибново 
  11068     

1106

8 
  

Закупени готварска печка, конвектомат 

и секция   за ДГ Дъбница 
  13544     

1354

4 
  

Закупена готварска печка за ДГ с.Долно 

Дряново 
  4968     4968   

Закупена готварска печка и абсорбатор 

за ДГ с.Гърмен 
  7386     7386   

Закупена система "Училищен звънец" за 

СУ с.Гърмен 
  1790     1790   



 ОБЩО за Функция 03: 604420 1823980 448834 0 
9965

74 
378572 

Функция 02 - Отбрана и сигурност                      

Нов път Рибново Осеново от предх. 

години -целеви 
16191 16191 16191       

 ОБЩО за Функция 02: 16191 16191 16191 0 0 0 

Функция 01- Общо държ. служби             

Проектиране  60000           

Климатици  и др. оборудване и съор. 10000         0 

Принтери и компютри 10000 4199       4199 

Създаване на зона за отдих и спорт в 

кв.26 в с.Горно Дряново 
  9999       9999 

Ремонт на сградите на кметствата по 

села /Рибново,  Огняново, Дъбница,  Долно 

Дряново/ 

250000 126582   126582     

 ОБЩО за Функция 01: 330000 140780 0 126582 0 14198 

 ОБЩО: 2234529 4970881 525025 
207650

0 

9965

74 

137278

2 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 588 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 66 ал. 3, т. 2 и чл. 67, ал. 3 от Закона за местните 

данъци и такси, във връзка с чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, чл.17 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Гърмен: 

1. Одобрява план–сметката за приходите и необходимите разходи за 

дейностите по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г., 

както следва: 

 

 

 

 

 
ПЛАН - СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ  

 ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ ЗА 2019 г.  

 ВИД ПРИХОД Сума в 

лв. 

1 Такса битови отпадъци от физически лица  135 000 

2 Такса битови отпадъци от юридически лица 239 000 

3 Недобори ФЛ 72 000 

4 Недобори ЮЛ 134 000 

 ОБЩО ПРИХОДИ: 580 000 

 ВИД РАЗХОД Сума в 

лв. 

1 
За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци 

 

20 000 

2 
 

За сметосъбиране и сметоизвозване  

 

120 000 



 

3 
За почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване 

 

 

160 000 

 

 

 

4 

За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци  

 

 

 

 

 

 

50 000 

5 За отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 230 000 

 ОБЩО РАЗХОДИ: 580 000 

 

 

2. Определя размер на таксата за битовите отпадъци за физически и 

юридически лица, и по населени места за 2019 г. да не се променя и остава, 

както следва: 

 

 

№ 

по 

ред 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА 

ПРОМИЛ 

 

1. 
Размер  на  годишната  такса  за  битови  отпадъци  за  

жилищни и 

нежилищни   имоти   на   граждани  и  на  предприятия. 

 

 

1.1. 

За жилищни и нежилищни имоти на предприятия, намиращи 

се на територията на община Гърмен в промил върху по-високата 

стойност между данъчната оценка на имота и отчетната 

стойност за нежилищните и върху данъчната оценка на имота за 

жилищните имоти: 

 

10,00 ‰ 

 - За услугата по събиране и транспортиране на битови 

отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране 
4,30 ‰ 

 - За услугата по третиране на битовите отпадъци в 

съоръжения и инсталации 
3,00 ‰ 

 - За услугата по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината 

2,70 ‰ 

 

 

1.2. 

За жилищни и нежилищни имоти на граждани, намиращи се 

на територията на с. Гърмен, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. 

Долно Дряново, с. Дъбница, с. Огняново и с. Рибново в промил 

върху данъчната оценка на имота: 

 

 

5,50‰ 

 - За услугата по събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци от селата с. Гърмен, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. 

Долно Дряново, с. Дъбница, с. Огняново и с. Рибново до съоръжения 

и инсталации за тяхното третиране 

 

3,24 ‰ 

 - За услугата по третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации 

0,70 ‰ 

 -  За  услугата по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината 

1,56 ‰ 



 

1.3. 

 За жилищни и нежилищни имоти на граждани, намиращи се 
на територията на с. Балдево, с. Крушево, с. Марчево, с. Ореше, с. 
Осиково, с. Скребатно и с. Хвостяне в промил върху данъчната 

оценка на имота: 

 

6,50 ‰ 

 - За услугата по събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци за селата с. Балдево, с. Крушево, с. Марчево, с. Ореше, с. 

Осиково, с. Скребатно и с. Хвостяне до съоръжения и инсталации 

за тяхното третиране 

3,83 ‰ 

 - За услугата по третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации 

0,82 ‰ 

 - За услугата по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината 

1,85 ‰ 

 

1.4. 

За жилищни и нежилищни имоти на граждани, намиращи се 
на територията на с. Лещен и с. Ковачевица в промил върху 
данъчната оценка на имота. 

 

12,00 ‰ 

 - За услугата по събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци за селата с. Лещен и с. Ковачевица до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране 

7,06 ‰ 

 - За услугата по третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации 

1,52 ‰ 

 - За услугата по поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината 

3,42 ‰ 

2. 
За нежилищни имоти на предприятия, когато таксата е 

според вида и броя на съдовете, ТБО се определя по цената на 

еднократна обработка на съд както следва: 

 

 - Контейнер тип „Бобър” с обем 1,1 м3  

- Кофа тип „Мева” с обем от 0,11 м3   
29, 00 

лв. 

  5, 00 
лв. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 589 

 

Избира  г-н Хамид Юсниев за Председател на постоянната Комисия по 

хуманитарни и социални дейности, младежта спорта и по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество. 

 

РЕШЕНИЕ № 590 

 

Общински съвет Гърмен, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци 

и такси, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните 

актове и при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните 

актове и на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс, 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински 

съвет за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Гърмен съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящото решение. 

Приложение: Приложение № 1 Наредба за изменение и допълнение на Наредба на 

Общински съвет за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Гърмен. 

 


