
ПРОТОКОЛ № 23/04.05.2017 г. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 290 

Глава шеста „Административно наказателни разпоредби" с членове 65, 66, 

67, 68 и 69 от Наредбата за управление на общинските пътища сe отменят. 

 

РЕШЕНИЕ № 291 

 Променя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги, като в чл. 21, ал. 3 текста ..- За ползване на тротоари, площади, 

улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за 

разполагане на маси, столове, витрини и автомобили, се събира такса на квадратен 

метър за месец 7 лв./м2 и 0.25 лв./м2 на ден" се променя на „- За ползване на 

тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на 

открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини и автомобили, се 

събира такса на квадратен метър за месец 3 лв./м2 и 0,25 лв./м2 на ден". 

 

РЕШЕНИЕ № 292 

Общинският съвет Гърмен на основание чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от ЗПУО и чл.21, 

ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, дава съгласие на Кмета на община 

Гърмен да започне процедура за преобразуване Основно училище „Св. Паисий 

Хилендарски" - с. Горно Дряново в Защитено училище „Св. Паисий Хилендарски" - с. 

Горно Дряново , община Гърмен, считано от учебната 2017/2018 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 293 

1. Открива процедура за прекратяване на съсобственост в недвижим имот - 

частна общинска собственост, а именно 62/1211 идеални части от Урегулиран 

поземлен имот /парцел/ VI /шести/, планоснимачен № 905, кв. 71 /седемдесет и първи/, 

по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, и с площ на имота 1211 

/хиляда двеста и единадесет/ кв.м. при граници и съседи: Имот планоснимачен № 778 

на Нуртен Османова Чолакова; Имот планоснимачен № 776 на Нуртен Османова 

Чолакова; Имот планоснимачен № 906 на община Гърмен; Имот планоснимачен 

№794 на Ангел Ст. Праматаров. 

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

2 480.00 / две хиляди четиристотин и осемдесет/ лева без ДДС и определя същата 

като цена за дела на общината. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на дела на 

общината от недвижимия имот с цел прекратяване на съсобственост, по реда на 

ЗОС и НРПУРОИ. 



РЕШЕНИЕ № 294 

1. Открива процедура за прекратяване на съсобственост в недвижим имот -

частна общинска собственост, а именно 200/663 идеални части от земеделски имот 

с начин на трайно ползване населено място извън регулация с площ от 0.663 дка 

/шестстотин шестдесет и три кв.м./, девета категория, находящ се в местността 

„Падарката", представляващ имот № 047099 /четиридесет и седем хиляди 

деветдесет и девет/, по картата на землището на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. 

Благоевград, при граници и съседи: Имот № 047098- НМ извън регулация на община 

Гърмен; Имот № 047100- НМ извън регулация на община Гърмен. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер 

на 505.00 /петстотин и пет лева/ без ДДС и и определя същата като цена за дела на 

общината. 

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на дела на 

общината от недвижимия имот с цел прекратяване на съсобственост, по реда на 

ЗОС и НРПУРОИ. 

 

РЕШЕНИЕ № 295 

Одобрява представеното задание и разрешава изработване на проект за ПУП 

/подробен устройствен план/ - план за застрояване за промяна предназначение на 

поземлен имот № 084011, местност "Раделер", землището на село Дъбница, общ. 

Гърмен, обл. Благоевград от „нива" в „Склад за обработка и продажба на 

облицовъчни скални материали, офис сграда, магазин, кафе и автомивка", ведно със 

съпътстващите схеми, вкл. електро и водоснабдяване. 

 

РЕШЕНИЕ № 296 

1. Дава съгласие в УПИ I, кв. 18 по плана на с. Долно Дряново, публична 

общинска собственост да се изгради нова съблекалня. 

2. Проектирането и строителството да се изпълни за сметка на бюджета на 

ОУ „Христо Ботев" с. Долно Дряново. 

 


