
ПРОТОКОЛ № 37/04.06.2018 г 

 

РЕШЕНИЕ № 459 

 

1. Основно училище ”Св. Паисий Хилендарски” с. Горно Дряново да бъде 

включено в списъка на защитени училища. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да предприеме необходимите действия, 

за включването на ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” с. Горно Дряново в списъка на 

защитените училища. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 460 

 

Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост за 2018 година в община Гърмен, както следва: 

 

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

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след точка 270 

се допълва: 

271. Земеделски имот с начин на трайно ползване  „Друг селскостопански 

терен“ с площ от 0,494 дка /четиристотин деветдесет и четири кв. м/, шеста 

категория, находящ се в местността „Раделер“, съставляващ имот № 000039 

/тридесет и девет/, по картата на землището на село Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, 

община Гърмен, област Благоевград. 

 

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

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА след точка 4 се допълва: 

 

5.Учредяване право на строеж на гараж в УПИ І, кв. 6 по плана на с. Дебрен. 

6.Учредяване право на пристрояване на гараж в УПИ ІХ, кв.13 по плана на с. 

Дебрен. 

7. Учредяване право на пристрояване на гараж в УПИ І, кв.37 по плана на с. 

Дебрен. 

 

ІІІ. В глава ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

СЪСОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, след точка 4 се допълва: 

   

5.  80/377 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, кв. 

24 /двадесет и четвърти/,  планоснимачен №540 по плана на с. Долно Дряново,  

община Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед №168 от 10.04.2017 г. и с 

площ  от 377 / триста седемдесет и седем/ кв.м. за целия имот.  АЧОС 

№4791/06.03.2018 г. 



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

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  ПРЕЗ 2018  ГОДИНА,  след точка 11 се допълва: 

12. Зелена площ в кв.8 на с. Огняново с площ 107 кв. м. 

13. Терен находящ се под Върбата в с. Долно Дряново с площ 10 кв. м.  

14. Терен под чинара в с. Гърмен, кв. „Заграде“ с площ 32 кв. м. 

15. Терен до кметството в с. Хвостяне с площ 90 кв. м.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 461 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Ибрахим Талип 

Гаваз за изграждане на гараж, с площ на застрояване 20 /двадесет / кв.м. от 

северозападната страна на жилищната сграда в урегулиран поземлен имот /парцел/ І 

/първи/, кв. 37 /тридесет и седми/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област 

Благоевград, и с площ  на имота 757 /седемстотин петдесет седем/ кв. м, при граници 

и съседи: От три страни улица; УПИ ІІ – на Саид Гавазов; 

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

65.00 /шестдесет и пет/  лева без ДДС от 23.04.2018 г. и определя същата като цена 

на учреденото право на пристрояване. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда 

на Закона за общинската собственост. 

 

РЕШЕНИЕ № 462 

 

          1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Бисер Любенов 

Русков за изграждане на гараж, с площ на застрояване 30 /тридесет / кв.м. от 

северната страна на жилищната сграда в урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ 

/девевтнадесети/, кв. 13 /тринадесети/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област 

Благоевград, и с площ  на имота 400 /четиристотин/ кв. м, при граници и съседи: УПИ 

VІІІ – на Ахмед Узунов; От три страни улица. 

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

105.00 /сто и пет/  лева без ДДС от 23.04.2018 г. и определя същата като цена на 

учреденото право на пристрояване. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди правото на пристрояване по реда 

на Закона за общинската собственост. 

 

РЕШЕНИЕ № 463 

 

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

площ на застрояване 50 /петдесет/ кв.м. в южната част на урегулиран поземлен 

имот /парцел/ І /първи/, кв. 6 /шести/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област 



Благоевград, и с площ  на имота 930 /деветстотин и тридесет/ кв.м, при граници и 

съседи: Улица; Край на регулация; Дере; УПИ ІІ – на Ибраим Ферадов Мисирков. 

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

150.00 /сто и петдесет/  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 № 464 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и Невсе Ибрахим Близнак ЕГН 9508210055 с адрес: село Долно 

Дряново, община Гърмен, област Благоевград от  друга, чрез продажба на частта на 

община Гърмен, а именно 80/377 идеални части от Урегулиран поземлен имот 

/парцел/ ІІІ /трети/, кв. 24 /двадесет и четвърти/,  планоснимачен №540 по плана на с. 

Долно Дряново,  община Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед №168 от 

10.04.2017 г. и с площ  от 377 / триста седемдесет и седем/ кв.м. за целия имот по 

Акт за частна общинска собственост № 4791/06.03.2018 година, вписан в Агенцията 

по вписвания на 19.03.2018 година с местонахождение на имота село Долно Дряново, 

община Гърмен, при граници и съседи: Улица; Дере; УПИ VІ-245 – на Джемал Ибиш;  

УПИ ІІ-242, 243– на Емине Саалим, 

на съсобственика Невсе Ибрахим Близнак, притежаваща останалите идеални части 

от имота, съгласно Нотариален акт № 43, том 3, рег. №4236, дело № 375 от 2016  

година. 

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

лицензиран оценител с оценка от 23.04.2018 год. в размер на 810,00 / осемстотин и 

десет/ лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка за идеалните части от имота е 344,00 / триста 

четиридесет и четири/ лева. 

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

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 465 

 

Не дава съгласие за предоставяне на имот № 028143 с площ от 1,363 дка, 

находящ се в местността “Падинето“, землище на село Огняново, актуван с АЧОС № 

1006/12.02.2018 година, на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на 



собственост на наследниците на Лина Ангелова Герова- бивш жител на село 

Огняново, чрез Нина Костадинова Герова. 
 

РЕШЕНИЕ № 466 

 

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

представляващ имот № 000039, с начин на трайно ползване „Друг селскостопански 

терен“, с площ от 0,494 дка, шеста категория, находещ се в местността „Раделер“, 

по картата на землището на село Дъбница, съгласно с АЧОС № 5155/11.04.2018 год., 

вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 1 271 

(хиляда двеста седемдесет и един) лева, която е пазарната цена, определена от 

лицензирани оценители с оценка от 15.05.2018 година. 

3. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба на 

имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 467 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 009106 с площ от 2,337 дка, находящ 

се в местността “Тетрек“, землище на село Ореше, актуван с АЧОС № 

4662/29.01.2018 година, на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Фатма Мехмедова Лискова, бивш жител на село 

Ореше, чрез Мустафа Исмаилов Лисков. 

 

РЕШЕНИЕ № 468 

 

1. Дава съгласието си за промяна от публична в частна общинска собственост, 

като обявява имот пл. №557 от УПИ V, кв.41А с площ 575 кв. м. по ПУП – план за 

регулация на с. Гърмен за частна общинска собственост. 

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

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ №469 

 

1. На основание чл.198ж от Закона за водите и параграф 9, ал. 10 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2015 г.) и връзка с чл. 198б 

от Закона за водите, община Гърмен предава на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград за управление следните 

придобити активи: 

А) Напорен водоем V=2х400 м3, водни камери, суха камера, входна кабина, 

утаител, находящ се в УПИ ХVІІІ-1035, кв. 4 по плана на село Рибново, община 

Гърмен, и хранителна, вливна и преливно – изпразнителни тръби, с трасе улица 

между осови точки 308-305-303-302-301-300-299-306-307 и от осови точки 20-20а-19-



18-17 и през ПИ № 041022 и ПИ 0 000816, село Рибново, община Гърмен с балансова 

стойност  641 734,58 лева. 

Б) Уличен водопровод, находящ се на улица между осови точки 180 – 182 по 

плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен с балансова стойност  

1 200 лева. 

2. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и 

т. 5, и ал. 6  от Закона за водите и при условията на сключен договор между АВиК и 

„ВиК“ ЕООД – Благоевград, който е в сила от 01.06.2016 г., предава за за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „ВиК“ ЕООД – Благоевград 

активите по т. 1.  

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия 

по изпълнението на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, като изпрати уведомление 

до председателя на  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК“ ЕООД – Благоевград, с приложени копия на необходимите документи. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 470 

 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Гърмен за 2019г. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 471 

 

1. Определя за частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот 

/парцел/ I /първи/, кв. 47 /четиридесет и седми/ с площ на имота 228 /двеста двадесет 

и осем/ кв. м, съгласно дворищно-регулационния плана на село Горно Дряново, община 

Гърмен, от 1990 г, отреден за спортни зали. 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село 

Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ № 472 

 

 

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Гърмен от една страна и Шукри Акифов Господев, ЕГН 5610210108 с адрес: село 

Горно Дряново, община Гърмен от друга, чрез продажба на частта на община 

Гърмен, а именно 156/416 идеални части от урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/, 

планоснимачен №536, кв. 19 /деветнадесети/, по плана на с. Горно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград. Одобрен със Заповед № 437/01.12.2017 г. и  с площ  за 

целия имот 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м, по Акт за поправка на акт за 



частна общинска собственост № 23 от 24.04.2018 година, вписан в Агенцията по 

вписвания на 09.05.2018 година, с местонахождение на имота село Горно Дряново, 

община Гърмен, при граници и съседи: Имот пл. № 91 – на Красимир Албенов 

Господев; УПИ ІІІ – Общински; От две страни улица, на съсобственика Шукри 

Акифов Господев, притежаващ останалите идеални части от имота, съгласно 

Нотариален акт № 72, том І,  дело № 150 от 20.03.1984 година.  

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

лицензиран оценител с оценка от 15.03.2018 год. в размер на 1 600,00 / хиляда и 

шестстотин/ лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка за идеалните части от имота е 670,80 /шестстотин и 

седемдесет лева и осемдесет стотинки/. 

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

законосъобразно изпълнение на решението на общински съвет село Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ № 473 

 

 

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

местната администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава 

предварително съгласие за изработване на  ПУП-ПП /подробен устройствен план/ - 

парцеларен план на трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп  до ПИ 

№ 126061, местност „Старо село“, КВС землище село Гърмен, община Гърмен, 

област Благоевград, преминаващ през полски път на община Гърмен № 000250, 

местност “Старо село“, землище село Гърмен и полски път на община Гърмен  № 

126048 местност “Старо село“,  землище село Гърмен. 

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, общинския съвет село Гърмен 

разрешава да се изработи ПУП-ПП /подробен устройствен план/ - парцеларен план на 

трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп  до ПИ № 126061, местност 

„Старо село“, КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, 

преминаващ през ПИ № 000250, местност “Старо село“ – полски път на община 

Гърмен и  ПИ № 126048 местност “Старо село“ – полски път на община Гърмен. 

 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.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 

чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект ПУП- 

ПП /подробен устройствен план- парцеларен план /на трасе на път с трайна 

настилка за транспортен достъп  до ПИ № 126061, местност „Старо село“, КВС 

землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през ПИ № 

000250, местност “Старо село“,  землище село Гърмен – полски път на община 

Гърмен и  ПИ № 126048 местност “Старо село“,  землище с. Гърмен – полски път на 

община Гърмен  
 



4. Пътят за транспортен достъп  до ПИ №126061, местността  „Старо село“, 

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

№ 000250, местност “Старо село“– полски път на община Гърмен и  ПИ № 126048 

местност “Старо село“ – полски път на община Гърмен да се изпълни от 

възложителя за негова сметка. 
 

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 № 474 

 

 

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

местната администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, общинския съвет село Гърмен дава 

предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП /подробен устройствен план/ - 

парцеларен план на трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до ПИ 

№ 096027, местност „Маноле /О/“, КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през ПИ № 000313, местност „Маноле /О/“,  землище село 

Гърмен – полски път на община Гърмен и  ПИ № 000365 местност „Маноле 

/О/“землище село Гърмен – полски път на община Гърмен. 

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, общинския съвет село Гърмен 

разрешава да се изработи ПУП-ПП /подробен устройствен план/ - парцеларен план на 

трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп  до ПИ № 096027, местност 

„Маноле /О/“, КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, 

преминаващ през ПИ № 000313, местност „Маноле /О/“,  землище село Гърмен – 

полски път на община Гърмен и  ПИ № 000365 местност „Маноле /О/“землище село 

Гърмен – полски път на община Гърмен. 

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.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 

чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект ПУП-ПП 

/подробен устройствен план- парцеларен план / на трасе на път с трайна настилка за 

транспортен достъп до ПИ № 096027, местност „Маноле /О/“, КВС землище село 

Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през ПИ № 000313, 

местност „Маноле /О/“,  землище село Гърмен – полски път на община Гърмен и  ПИ 

№ 000365 местност „Маноле /О/“землище село Гърмен – полски път на община 

Гърмен. 
 

4. Пътят за транспортен достъп  до ПИ № 096027, местност „Маноле /О/“, 

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

№ 000313, местност „Маноле /О/“,  землище село Гърмен – полски път на община 



Гърмен и  ПИ № 000365 местност „Маноле /О/“землище село Гърмен – полски път на 

община Гърмен да се изпълни от възложителя за негова сметка. 
 

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 № 475 

 

 

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 ПИ № 086022 - образуван от обединяването на имоти с № № 086006 и 

086007, местност „Раделер“, по КВС землище село Дъбница, община Гърмен, област 

Благоевград за изграждане на „Цех за производство на пелети и склад за готова 

продукция“. 

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 „ДЖАМБО-2007“, 

ЕООД, адрес на управление село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград. 

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. 124 б, ал. 4 от ЗУТ. 
Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл. 5, ал. 5 

от ЗУТ. 

 

 


