
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на 

Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Гърмен. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 3  и ал. 4 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.  

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3 и ал. 4  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, 

Общинският съвет прие: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Гърмен, съгласно 

Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение. 

 

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

Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Гърмен. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



 

 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост на община Гърмен за периода 2019-2023 г.  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, 

Общинският съвет прие: 

 

 

Приема Стратегия за управление на общинската собственост на община Гърмен 

за периода 2019-2023 година. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 3. Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Гърмен за 2020 г. 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 12  и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС. 

Общинският съвет прие: 

 

 

Приема годишна Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в община Гърмен за  2020 г.  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 4. Приемане на бюджета на община Гърмен за 2020 година. 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и 

чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., 

ПМС № 381 от 30.12.2019 г.за изпълнението на Държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

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

изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен, Общинският съвет прие: 

 

 

Приема бюджета на Община Гърмен за 2020 година, както следва: 

1. По приходите в размер на 18 547 587 лв., в т.ч.: 

1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 14 026 402 лв., в т.ч.: 

1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 10 131 793 лв. 

1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на 3 894 609 лв., съгласно 

 Приложение №3 

1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 521 185 лв., съгл. Приложение № 4 в 

т.ч.: 

1.2.1. Данъчни приходи в размер на 731 200 лв. 

1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 425 000 лв. 

1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ в размер на  2 204 100 лв., в т.ч.:  

1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 463 500 лв. 

1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 144 000 лв. 

1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 569 600 

лв. 

1.2.4. Предоставени трансфери в размер на минус 230 000 лв.  

1.2.5. Преходен остатък от 2019 година в размер на 390 885 лв., съгласно Приложение      

№3 

2. По разходите в размер на 18 547 587 лв., разпределени по функции, дейности и     

параграфи, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 5 

2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 14 026 402 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв. Приложение № 2 

2.2. За местни дейности в размер на  4 521 185 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 226 197 лв. съгласно Приложение № 5 

3. Приема инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове  

разходи и източници на финансиране) в размер на 3 782 993 лв., от които 578 816 лв. 

преходен остатък от 2019 г. от Функция „Образование“, Приложение № 6 , като: 

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 

569 600 лв., Приложение № 6; 



3.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от  продажба на 

общински нефинансови активи и други приходи, съгласно Приложение № 6;  

4. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената от системата на 

народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно 

Приложение № 7 

4.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.4 от 

настоящото решение.  

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

5.1. Членски внос – 16 000 лв.,  

5.2. Помощи по решение на Общински съвет за погребение - по 100 лв. на погребение 

на  обща стойност 14 000 лв. 

5.3 Помощи за крайно нуждаещи се жители на територията на общината  в размер на 40 

000 лв.,  

5.4. Субсидии за:  

5.4.1. Читалища – 156 600 лв., в това число от държавния бюджет 156 600 лв., съгласно 

Приложение № 2 

5.4.2. Спортни клубове – 30 000 лв., съгласно Приложение № 5 

5.4.3. Определя средства за събори по  села в размер на 15 000 лв. 

5.4.4.Определя средства за командировки на кмета на общината в размер на 1000 лв. в 

страната и 1000 лв. в чужбина. 

5.4.5.Определя средства за командировки на председателя на общински съвет  в размер 

на 2 800  лв. в страната и 1000 лв. в чужбина.   

5.4.6. Определя средства в размер на 230 000 лв. за заплащане на таксите за храна на 

децата в детските градини, като сумата за един присъствен ден на дете в детска градина 

е в размер на 2 лв.   

5.4.7.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 5.3. 

6. Приема следните лимити за разходи: 

6.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни  заплати на лицата 

назначени по трудови правоотношения съгласно ПМС № 381 от 2019 г. за 

изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2020 г.   

6.2. Разходи за представителни цели на  Председателя на ОбС  в размер не по голям от 

1 % от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска 

администрация“, съгласно чл.89, ал.2 от ЗДБРБ за 2020 г. 

7. Утвърждава поименен списък на лицата и на длъжностите които имат право на 

транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно 

както следва:  

7.1. Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности , които 

имат право на транспортни разходи в рамките на преведените за тази цел от 

Министерство на финансите в размер на 100 % от действителните разходи, съгласно 

Приложение № 8. 

7.2. Списък на служителите на Общинска администрация с.Гърмен които имат право на  

транспортни  разходи в размер на 100 % от действителните  разходи  Приложение № 9. 

Като кметове на кметства и кметски наместници имат право на транспортни разходи 

при пътуване от съответното населено място до общината, до осем пъти месечно, а 

специалисти и експерти ГРАО имат право на транспортни разходи до четири пъти 

месечно.  



Съгласно чл.34 т.3 от ПМС № 381 от 2019 за изпълнението на Държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. транспортните разходи се извършват в рамките на 

средствата на бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за 

съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им 

/фактури, билети и абонаментни карти/.  

7.3.Упълномощава кмета на общината да определи начина на отчитане, в съответствие 

с утвърден график на работа и осигурен обществен транспорт.  

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз: 

8.1. По извънбюджетни сметки – КСФ на Общинска администрация в размер на 168 842 

лв., съгласно Приложение № 13; 

8.2. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ДФЗ - РА включени в 

бюджета на общината в размер на 1 602 745 лв. съгласно Приложение № 14; 

8.3. По извънбюджетни сметки на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 

в размер на 85 301 лв., съгласно Приложение № 15; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 

- 2021 г. Приложение №11; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 12; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Община Гърмен няма и не възнамерява да поема нов общински дълг през 2020, 

като спазва разпоредбите на чл.17а от ЗОД 

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020  година в размер 

на 0 лв.; 

11.3. Максимален размер на общинския дълг размер на 0 лв.  и общинските гаранции 

към края на 2019 година са в размер на 26 667 лв. Приложение № 10; 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2020 година, като наличните в края на годината задължения за 

разходи не могат да бъдат по-големи от 15% от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години, съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1, от ЗПФ т.е. 1 770 709 

лв.. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на 

помощи и дарения. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 година, като наличните в края на годината поети ангажименти за 

разходи не могат да бъдат по-големи от в размер на 50% от  средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години, т.е. 5 902 365 лв., съгласно чл. 94, ал. 

3, т. 2, от ЗПФ. 

13.1. Община Гърмен няма просрочени задължения към 31.12.2019 г. 

13.2. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2020 година в размер на 250 000 лв. 

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели  

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 2.2 от настоящото решение.  

15. Възлага на кмета:  

15.1. Да определи правата и задълженията на ръководителите и разпоредителите с  

бюджет от втора степен.  



15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно    

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по  

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 

общинския бюджет. 

16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не 

по-късно от края на 2020 година. 

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 

им по решение на ОбС. 

17. Упълномощава кмета: 

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

18. Задължава ръководителите на бюджетните звена, да разпределят бюджета по 

параграфи и тримесечие и да го представят в отдел „ФСД“ при община Гърмен.  

19. Упълномощава кмета на общината да ограничава или да спира финансирането на 

бюджетните организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината, при 

нарушаване на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване. 

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.  

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                 /Денислав Шенгов/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 5. Създаване на общинско предприятие „НИКОПОЛИС´2020“ 

 

На основание  чл. 52 от ЗОС и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл.21, ал.1, т. 6 и 

т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет прие: 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост създава Общинско предприятие „НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен.  

1.1. Седалище: с. Гърмен, ул. „Първа” № 35.. 

1.2. Предмет на дейност: Общинско предприятие „НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен 

извършва следните дейности и услуги: 

 

 Събиране на битови, строителни и опасни отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

 Услуги по денонощно зимно поддържане на територията на Община 

Гърмен, включващи зимно дежурство и ефективна работа при зимни условия; 

 Почистване и миене на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, 

вкл. поливане на зелените площи при необходимост; 

 Почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, 

ликвидиране на незаконни сметища; 

 Стопанисване на съдовете общинска собственост за съхраняване на 

битовите и строителни отпадъци, вкл. поддръжка, ремонти, почистване и 

дезинфекция на съдовете за съхраняване на битови и строителни отпадъци; 

 Организиране на дейността по събирането и съхраняването на излезли от 

употреба моторни превозни средства и превозни средства с животинска тяга на 

площадките за временно съхраняване; 

 Почистване на канали и септични ями; 

 Извършване на дейности със строителна, комунална и друга техника и 

механизация за нуждите на Община Гърмен; 

 Организиране и контролиране на дейностите по сметопочистване, 

сметоизвозване, зимно почистване и др. на територията на Община Гърмен; 

 Боядисване и поддържане на елементи на техническата инфраструктура 

на територията на Община Гърмен; 

 Съставяне на констативни протоколи и/или актове за установяване на 

административни нарушения по Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Гърмен, Наредба за обществения ред и опазване на 

общинската собственост на територията на община Гърмен, Наредба за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен, 



приети от Общински съвет Гърмен и налагане на глоби срещу издаване на фиш 

по реда на чл.39, ал.2 и 2а от Закона за административните нарушения и 

наказания, за нарушения на цитираните наредби; 

 Други дейности, свързани с поддържане на чистотата и на 

инфраструктурата на територията на община Гърмен и териториите за 

обществено ползване.  

 Организация и осъществяване на физическа охрана на имущество и 

обекти: организиране и осъществяване физическа охрана на обекти и 

имущество, собственост на община Гърмен; осигуряване охрана на провеждани 

от Община Гърмен мероприятия; охрана чрез патрулиране на обществено важни 

обекти (площади, главни улици и др.), зелени зони, паркове и градини, с 

пълномощия за упражняване на контрол и съставяне на актове за установяване 

на нарушения.  

 Организация и осъществяване на техническа охрана на имущество и 

обекти – общинска собственост: изграждане и поддържане сигнално 

охранителна система в обектите; изграждане и поддържане видеонаблюдение в 

обектите и осъществяване денонощен мониторинг чрез изградената дежурна 

стая; осъществяване на денонощен контрол с автомобили на охраняваните 

обекти; създаване и обслужване оперативен център, координиращ дейността по 

контрол на охранителната дейност и видеонаблюдение. 

 Съгласуване проекти за извършване на строително монтажни работи / 

СМР/ по пътното платно за изграждане на вертикална и хоризонтална 

сигнализация, изграждане и поддръжка на вертикалната сигнализация на 

уличната мрежа с пътни знаци и други средства за сигнализиране и полагане на 

хоризонтална маркировка; 

 Поддържане на общински зелени площи и улични насаждения на 

територията на община Гърмен; 

 Растителна защита от вредители и болести по зелените площи и уличните 

насаждения в община Гърмен; 

 Ремонти на парково обзавеждане: пейки, съоръжения, поливни 

водопроводи, помпени станции, стопански сгради и др.; 

 Полагане на пътни и паважни настилки; 

 Поддържане на чистотата на алеите, парковете и зелените площи на 

територията на община Гърмен;  

 Експлоатация и поддържане на моторни превозни средства и строителни  

машини, необходими за изпълнение дейностите на общинското предприятие. 

 Управление на гробищните паркове на територията на община Гърмен и 

стопанисване на общинското имущество (административни, ритуални и 

обслужващи сгради, съоръжения и техника), с изключение на ритуалните и 

обслужващи сгради и съоръжения в траурните паркове, които се стопанисват от 

съответните религиозни управи; 

 Изготвяне на предложения до Община Гърмен за създаване на нови, 

разширяване и закриване на действащите гробищни паркове на територията на 

община Гърмен;  

 Съгласуване на строително-монтажните работи в парцелите и по сградите 

в гробищните паркове и контрол по извършването им, съгласно нормативните 

актове; 

 Почистване, озеленяване и охрана на гробищните паркове; 

 Поддържане на гробищните паркове в т. ч. сграден фонд.  



 Масови ДДД дейности (дезинфекция, дезинсекция и дератизация): 

дезинфекция на външни площи и дезинфекция на затворени помещения; 

 Организиране и извършване на дезинсекция срещу кърлежи на открити 

площи, с подходяща техника, препарати, транспорт и защитни облекла; 

 Организиране и извършване на дезинсекция срещу бълхи на открити 

площи и в закрити помещения; 

 Организиране и извършване на дезинсекция срещу ларви на комарите в 

биотопи на комарите и срещу възрастни форми на комарите; 

 Организиране и извършване на дератизация на канални шахти, на 

решетъчни шахти – дъждарки; 

 Организиране и раздаване на препарати срещу гризачи на населението на 

община Гърмен; 

 Организиране и извършване на ежемесечни ДДД – дейности на сграден 

фонд и прилежащи територии собственост на обекти, собственост на община 

Гърмен; 

 Организиране и извършване на ежемесечни ДДД – дейности при нужда/ 

нашествия на насекоми или гризачи, създаване на епидемиологични обстановки; 

 Популяризиране на община Гърмен като туристическа дестинация и 

предоставяне на информация на гостите на община Гърмен относно 

туристически продукти, обекти, събития, както и всякаква друга информация, 

осигуряваща престоя и удобството на гостите на община Гърмен; 

 Стопанисване и управляване на обектите: Античен град „Никополис ад 

Нестум“ – с. Гърмен, ландшафтно-исторически парк „Градище“ с 

праисторическо тракийско светилище – с. Долно Дряново, Туристически 

информационен център – с. Огняново, недвижимите имоти за настаняване и спа 

процедури, които са общинска собственост. 

 Изпълнение на горскостопанските планове за горските територии-

собственост на община Гърмен; 

 Изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски 

територии – общинска собственост, предвидени в планове за управление на 

защитени територии; 

 Организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските 

територии – общинска собственост; 

 Организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 

 Създаване и отглеждане на нови гори върху горски територии; 

 Опазване на горските територии; 

 Стопанисване на горските територии, свързано с дейностите по 

залесяване, провеждане на сечи в горите и защита срещу ерозия и порои; 

 Ползване на дървесина и недървесни горски продукти, както и пашата в 

горски територии – общинска собственост; 

 Изготвяне и съгласуване на документация, свързана с управлението на 

горските територии; 

 Поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 

разнообразие в тях; 

 Поддържане на регистъра на горите от общинския поземлен фонд; 

 Водене на регистър на пчелните семейства; 

 Всички дейности, свързани със управлението и стопанисването на горите, 

собственост на община Гърмен. 

 Организиране и извършване на перални и други услуги на общински, 

социални, здравни заведения, фирми и граждани;  



 Други дейности, които не противоречат на законите на страната, 

решенията на общински съвет и настоящия правилник, или които са възложени 

на предприятието с актове на кмета на Общината и Общинския съвет. 

 

2. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен.  

 

3. Предоставя за управление и стопанисване на Общинско предприятие 

„НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен имоти общинска собственост, по Приложение № 1 на 

Правилника, неразделна част от настоящото решение. Имотите се предоставят със 

съответното имущество по инвентаризационен опис. 

 

4. Приема Структура на общинското предприятие и определя числен състав 58 бр.  

 

5. Възлага на Кмета на Община Гърмен да назначи директор на общинското 

предприятие съгласно Кодекса на труда. 

 

6. Възлага на Кмета на общината последващите съгласно закона действия. 

 

Приложение: Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 6. Програма за управление на кмета на община Гърмен за мандат 

2019-2023 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и във връзка с чл. 44, ал. 5 от същия закон, Общинският съвет 

прие: 

 

 

Приема Програма за управление на кмета на община Гърмен за мандат 2019-

2023 година. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 51 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 7. Определяне на нови размери на индивидуалните основни 

месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници в община Гърмен. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, определя основно трудово възнаграждение на 

кметове на кметства и кметски наместници на кметства, Общинският съвет прие: 

 

 

Общински съвет – Гърмен на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал.7 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, определя основно трудово 

възнаграждение на кметовете на кметства и кметски наместници на кметства, считано 

от 01.01.2020 год., както следва: 

1.1. Кметове на кметства с население над 350 души (кметство с. Горно Дряново, 

кметство с. Дебрен, кметство с. Долно Дряново, кметство с. Дъбница, кметство с. 

Огняново, кметство с. Осиково, кметство с. Рибново, кметство с. Хвостяне) – до 80 % 

от максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г, както 

следва:   

- Кмет на кметство с. Горно Дряново -  1 016 лв.; 

- Кмет на кметство с. Дебрен -  1 186 лв.; 

- Кмет на кметство с. Долно Дряново -  1 089 лв.; 

- Кмет на кметство с. Дъбница -  1 150 лв.; 

- Кмет на кметство с. Огняново -  1 192 лв.; 

- Кмет на кметство с. Осиково -  1 016 лв.; 

- Кмет на кметство с. Рибново -  1 246 лв.;  

- Кмет на кметство с. Хвостяне -  1 089 лв.;  

 

1.2. Кметски наместници на кметства с население под 350 души (кметство с. 

Марчево, кметство с. Балдево, кметство с. Скребатно, кметство с. Ореше, кметство с. 

Крушево, кметство с. Лещен, кметство с. Ковачевица) – до 80 % от максимално 

определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г., както следва: 

 

- Кметски наместник на кметство с. Марчево -   847 лв.; 

- Кметски наместник на кметство с. Балдево -  847 лв.; 

- Кметски наместник на кметство с. Скребатно -  847 лв.; 

- Кметски наместник на кметство с. Ореше -  847 лв.; 

- Кметски наместник на кметство с. Крушево -  847 лв.; 

- Кметски наместник на кметство с. Лещен -  726 лв.; 



- Кметски наместник на кметство с. Ковачевица -  726 лв. 

 

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 0,6 % 

за всяка прослужена година, определен с Вътрешните правила за работна заплата на 

Община Гърмен.  

3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона 

за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки, съгласно 

Вътрешните правила за работна заплата в община Гърмен. 

  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 8. Промяна на предназначението на УПИ I, пл. № 493, кв. 5 по плана 

на село Дебрен, за изграждане на многофункционална зала. 

 

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

администрация, Общинският съвет прие: 

 

 

1. Дава  съгласие да се промени предназначението на УПИ I, пл. № 493, кв. 5 по 

плана на село Дебрен, одобрен със Заповед № 490/1969 г., изменена със Заповед № 174 

от 10.04.2012 г. на Кмета на община Гърмен – публична общинска собственост от „за 

училище и озеленяване“ в „за многофункционална зала“. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да проведе процедурите по промяна на 

предназначението на УПИ I, пл. № 493, кв. 5 по плана на село Дебрен. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 9. Предложение за отреждане петна за изграждане на гаражи-

допълващо застрояване в УПИ X-83, кв.12 по плана на с. Рибново. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинският съвет прие: 

 

 

           1. Разрешава се изграждане на гаражи – допълващо застрояване в УПИ Х-83, 

кв.12 по плана на с.Рибново на улицата между о.т. 59 – о.т.60, обслужващи училището. 

            2. Възлага се на кмета на община Гърмен да проведе процедурите по 

проектиране и изграждане на гаражите – допълващо застрояване в имота на училището. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 54 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 10. Учредяване право на пристрояване върху имот – частна 

общинска собственост с. Дебрен. 

 

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

администрация, чл.38, ал. 2 от ЗОС, чл. 38, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет прие: 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Росица Емилова 

Карамешинова за изграждане на двуетажна жилищна сграда, с площ на застрояване 40 

/четиридесет/ кв.м. откъм  западната страна на жилищната сграда, находяща се  в 

урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, кв. 16 /шестнадесети/, по плана на с. 

Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, и с площ  на имота 645 /шестстотин 

четиридесет и пет/ кв.м, при граници и съседи: УПИ ІІ – Ибраим Асипов; УПИ ІV – 

Фазли Ролев; Дере и Улица. 

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

280.00 /двеста и осемдесет/  лева без ДДС от 02.12.2019 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. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 55 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 11. Учредяване право на пристрояване върху имот – частна 

общинска собственост с. Дебрен. 

 

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

администрация, чл.38, ал. 2 от ЗОС, чл. 38, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет прие: 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Бисер 

Красимиров Узунов за изграждане на гараж, с площ на застрояване 100 /сто/ кв.м. от 

южната част на жилищната сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ 

/втори/, кв. 55 /петдесет и пети/, по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област 

Благоевград, и с площ  на имота 1070 /хиляда и седемдесет/ кв. м, при граници и 

съседи: УПИ І - Януз Пачеджиев; УПИ ІІІ - Исмаил Чаушев; Край на регулация. 

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

300.00 /триста/  лева без ДДС от 02.12.2019 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. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 56 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 12. Учредяване право на пристрояване върху имот – частна 

общинска собственост с. Дебрен. 

 

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

администрация, чл.38, ал. 2 от ЗОС, чл. 38, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет прие: 

 

1. Открива процедура за учредяване право на пристрояване на Ахмед Ахмедов 

Карамешинов за изграждане на едноетажна жилищна сграда, с площ на застрояване 60 

/шестдесет/ кв.м. откъм  западната страна на жилищната сграда, находяща се в  

урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/, кв. 16 /шестнадесети/, по плана на с. 

Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, и с площ  на имота 550 /петстотин и 

петдесет/ кв. м, при граници и съседи: Улица; Край на регулация-дере; УПИ – VІ– 

Ибраим Бабучев; УПИ – VІІІ – Шакип Пачеджиев. 

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

210.00 /двеста и десет/  лева без ДДС от 02.12.2019 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. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 13. Одобряване на задание и даване на съгласие на разрешаване за 

изработване на ПУП/подробен устройствен план / - парцеларен план на проектно трасе 

на обект: „Уширение на съществуващ мост на р. Канина“ -  землище с. Огняново и с. 

Марчево, община Гърмен, област Благоевград. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, 

т. 5  и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет прие: 

 

Одобрява представеното задание и  разрешава изработване на проект за  ПУП 

/подробен устройствен план/ - парцеларен план на проектно трасе на обект:"Уширение 

на съществуващ мост на р.Канина" в поземлен имот с идентификатор 53326.500.70 

поземлен имот с идентификатор с начин на трайно ползване водно течение, река, 

държавна собственост, землище с.Огняново, поземлен имот с идентификатор 

53326.43.407 с начин на трайно ползване за местен път, публична общинска 

собственост, землище с.Огняново,  поземлен имот с идентификатор 47408.501.2 с начин 

на трайно ползване водно течение, река, държавна собственост землище с.Марчево 

поземлен имот с идентификатор  - 47408.30.175 с начин на трайно ползване водно 

течение, река, държавна собственост, землище с.Марчево, община Гърмен,  област 

Благоевград“. 

Във връзка с чл.22 от ЗОЗЗ, и на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ, и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за срок от три 

години право на преминаване на новото трасе  през поземлен имот с идентификатор 

53326.43.407 с начин на трайно ползване за местен път, публична общинска 

собственост, землище с.Огняново 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 



 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 14. Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план 

/ПУП-ПП/ на  трасе  за външно ел. захранване НН за жилищна сграда в  ПИ № 051004, 

местност, „Чуклата“, КВС землище село Рибново. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.129, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет прие: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ на трасе 

за външно ел. захранване НН за жилищна сграда в  ПИ № 051004, местност „Чуклата“, 

КВС землище село Рибново. 

Във връзка с чл.22 от ЗОЗЗ, и на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ, и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за срок от три 

години право на преминаване на новото трасе на кабелна линия през улица – общинска 

собственост и  ПИ № 000842 – полски път на община. 

2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на община Гърмен и за 

обнародване в “Държавен вестник” в седем дневен срок от приемането му. 

Решението може да се обжалва в тридесет дневен срок от обнародването му в 

„Държавен вестник“ по реда на чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ пред Административен съд град 

Благоевград. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 4/31.01.2020 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО:   15. Разкриване на социална услуга „Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора“. 

 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с член 

36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, 

Общинския съвет прие: 

 

1. Дава съгласие за разкриване на два броя социални услуги в общността 

„Център за настаняване от семеен тип за стари хора“, всяка с капацитет от 15 места, 

считано от 01.03.2020 година. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши всички правни и фактически, 

последващи законови действия по изпълнение на решението. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /С.Куйбишева/                                                                  /Денислав Шенгов/ 

 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 


