
ПРОТОКОЛ № 54/27.08.2019 г. 

 

 
РЕШЕНИЕ № 667 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот с идентификатор № 16763.27.18 с 

площ от 185 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, землище на 

село Горно Дряново, актуван с АПОС №1044/16.04.2019 г., на ОСЗ село Гърмен за 

възстановяване правото на собственост на наследниците на Ахмед Мусли Господев, 

бивш жител на село Горно Дряново, чрез Али Муслиев Господев. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 668 

 

 1.Възлага на Кмета на Общината да възложи проектиране за обект: 

„Изграждане на пречиствателна станция за питейни води в имот с идентификатор 

62640.23.62 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на землище 

село Рибново, съответстващ на ПИ № 023062 по КВС село Рибново, община Гърмен“. 

 2.Дава съгласие община Гърмен да кандидатства за финансиране на обекта 

пред ПУДООС и/или МРРБ. 

 3.Упълномощава Кмета на община Гърмен да предприеме всички необходими 

действия във връзка с кандидатстването на община Гърмен за финансиране и 

изграждане на обект: „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води 

село Рибново, община         Гърмен“. 

4.Възлагана Кмета на общината да проведе необходимите процедури по реда 

на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи 

за отреждане на площадка за обект „Изграждане на пречиствателна станция за 

питейни води в имот с идентификатор 62640.23.62, съответстващ на ПИ № 023062 

по КВС село Рибново, община Гърмен“. 

 

 

 РЕШЕНИЕ № 669 

 

1.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-ПП /подробен устройствен план-парцеларен план/  на 

трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до имот с идентификатор 

№ 18366.22.14, местност „Решманица“, по одобрената  със Заповед  № 18-

299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и 

кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.  

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.  



2. 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  имот 

с идентификатор № 18366.22.14, местност „Решманица“, по одобрената  със Заповед  

№ 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и 

кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, 

преминаващ през полски път с идентификатор № 18366.22.364 на община Гърмен.  

Предварителното съгласие е валидно за срок от три години. 

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  имот с идентификатор № 18366.22.14, местност 

„Решманица“, по одобрената  със Заповед  № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село 

Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през полски път с 

идентификатор № 18366.22.364 на община Гърмен, който 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 № 670 

 

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

местната администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ  дава предварително съгласие за 

изработване на  ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на ПУП - 

ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе външно ел. захранване за 

имот с идентификатор № 53326.28.154, местност „Падинето“, по одобрената  със 

Заповед  № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална 

карта и кадастрални регистри на землище село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград отреден за къщи за гости, преминаващ през полски път с 

идентификатор № 53326.28.272 на община Гърмен  и право на прокарване през 

посоченият общински имот.  

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 одобрява представеното задание и 

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

на трасе външно ел. захранване за имот с идентификатор № 53326.28.154, местност 

„Падинето“, по одобрената  със Заповед  № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село 

Огняново, община Гърмен, област Благоевград отреден за къщи за гости, преминаващ 



през полски път с идентификатор № 53326.28.272 на община Гърмен  и право на 

прокарване през посоченият общински имот.  

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.  

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 № 671 

 

             1. Лек автомобил «Рено Канго» с регистрационен номер Е 5631 ВХ да бъде 

бракуван и даден за скрап. 

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

и законосъобразното изпълнение на решението на Общински съвет село Гърмен.   

 

 

РЕШЕНИЕ № 672 

 

 I. В Списъка на средищните детски градини и училища от Община Гърмен за 

учебната 2019/2020 година да бъдат включени:  

             1. Детска градина «Детелина» село Огняново. 

            2. Средно училище „Йордан Йовков“ село Рибново 

3. Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ село Огняново 

4. Обединено училище „Христо Ботев“ село Долно Дряново 

II. Възлага на Кмета на община Гърмен до 10 септември 2019 година да внесе 

мотивирано предложение в Министъра на образованието и науката за включването 

на Детска градина „Детелина“ село Огняново; Средно училище „Йордан Йовков“ село 

Рибново; Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ село Огняново и Обединено 

училище „Христо Ботев“ село Долно Дряново в Списъка на средищнште детски 

градини и училища през учебната 2019/2020 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 673 

 

 I. Формиране на паралелки в Обединено училище „Христо Ботев“ село 

Дъбница община Гърмен с брой ученици, по-малък от минималния, като следва: 

1.Обединено училище „Христо Ботев“ село Дъбница - две маломерни 

паралелки: 

 - IX клас - 14 ученика, недостиг по норматив - 4 ученика; 

 - X клас - 15 ученика, недостиг по норматив - 3 ученика. 

 II. Финансирането да се извърши в рамките на делегирания бюджет на 



посочените училища. 

 

РЕШЕНИЕ № 674 

 

 I. Формиране на паралелки в „Пейо Крачолов Яворов“ село Огняново община 

Гърмен с брой ученици, по-малък от минималния, като следва: 

 

 Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ село Огняново - пет маломерни 

паралелки: 

 - II клас - 14 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика; 

- III-а клас - 15 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученика; 

- III-б клас - 13 ученика, с недостиг по норматив - 3 ученика; 

         - VI клас - 15 ученика, с недостиг по норматив - 3 ученика; 

 - VII клас - 17 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученик. 

 

 II. Финансирането да се извърши в рамките на делегирания бюджет на 

посочените училища. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 675 

 

 I. Формиране на паралелки в „Св. Паисий Хилендарски“ село Горно Дряново 

община Гърмен с брой ученици, по-малък от минималния, като следва: 

 

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ село Горно Дряново - шест 

маломерни паралелки: 

 - I клас - 15 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученика; 

 - II клас - 12 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика; 

 - III клас - 15 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученик; 

 - IV клас - 15 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученика; 

 - VI клас - 14 ученика с недостиг по норматив - 4 ученика; 

    - VII клас - 13 ученика, с недостиг по норматив - 5 ученика. 

 

 II. Финансирането да се извърши в рамките на делегирания бюджет на 

посочените училища. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 676 

 

 I. Формиране на паралелки в „Христо Ботев“ село Долно Дряново община 

Гърмен с брой ученици, по-малък от минималния, като следва: 

 

 Обединено училище „Христо Ботев“ село Долно Дряново четири маломерни 



паралелки: 

 - II клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика; 

 - VIII клас - 13 ученика, с недостиг по норматив - 5 ученика; 

 - IX клас - 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика; 

 - X клас - 13 ученика, с недостиг на норматив - 5 ученика. 

 

 II. Финансирането да се извърши в рамките на делегирания бюджет на 

посочените училища. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 677 

 

 I. Формиране на паралелки в „Димитър Талев“ село Хвостяне община Гърмен 

с брой ученици, по-малък от минималния, като следва: 

 

 Основно училище „Димитър Талев“ село Хвостяне седем маломерни паралелки 

и една паралелка с по-малко от 10 ученика: 

 - I клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика; 

 - II клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика; 

    - III клас- 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика; 

         - IV клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика; 

         - V клас - 10 ученика с недостиг по норматив - 8 ученика; 

    - VI клас - 10 ученика, с недостиг, по норматив - 8 ученика; 

         - VII клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 8 ученика. 

 

 II. Финансирането да се извърши в рамките на делегирания бюджет на 

посочените училища. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 678 

 

 I. Формиране на паралелки в „Св.Климент Охридски“ село Дебрен община 

Гърмен с брой ученици, по-малък от минималния, като следва: 

 

 Обединено училище „Св.Климент Охридски“ село Дебрен пет маломерни 

паралелки: 

 - II -а клас - 13 ученика, с недостиг по норматив - 3 ученика; 

 - II -б клас - 13 ученика, с недостиг по норматив - 3 ученика; 

 - VII-б клас - 17 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученик; 

     - IX клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 8 ученика; 

          - X клас - 10 ученика, с недостиг по норматив - 8 ученика 

 

 II. Финансирането да се извърши в рамките на делегирания бюджет на 

посочените училища. 



РЕШЕНИЕ № 679 

 

 I. Формиране на паралелки в „Йордан Йовков“ село Рибново община Гърмен с 

брой ученици, по-малък от минималния, като следва: 

 

  Средно училище „Йордан Йовков“ село Рибново три маломерни паралелки: 

- II -а клас - 13 ученика, с недостиг по норматив - 3 ученика; 

- II -б клас - 15 ученика, с недостиг по норматив - 1 ученик; 

 - VIII клас - 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика; 

 

 II. Финансирането да се извърши в рамките на делегирания бюджет на 

посочените училища. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 680 

 

1. Одобрява групите за учебната  2019/2020 година в ДГ „Светлина“ село 

Рибново, да бъдат с брой на деца по-голям от определения в Приложение № 7 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование – 28 деца в група. 

2. Кмета на община Гърмен да информира писмено началника на РУО – 

Благоевград за взетото решение, което да се има в предвид при утвърждаване на 

Списък  - Образец № 2 за организация на дейността в детската градина. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 681 

 

 1.Одобрява предложението за произвеждане на местен референдум в с. 

Марчево, община Гърмен за гласуване по въпроса „Против ли сте Общинска 
администрация-Гърмен и Общински съвет-Гърмен да одобряват ПУП-ПРЗ /подробен 

устройствен план-план за регулация и застрояване/ с предназначение за жилищно 
строителство на поземлените имоти находящи се в масивите 44, 45, 46 и 47, 
местност „Падарката“, съгласно картата за възстановена собственост на 

землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград. 
 2.Определя 13 октомври 2019 г.(неделя) - почивен ден за дата за произвеждане 

на местния референдум в с. Марчево, община Гърмен. 

  3.Утвърждава образците от книжата за провеждане на местния референдум 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от становището и решението. 

  4.Одобрява разходите за организирането и финансирането на местния 

референдум, които да се осигурят от общинския бюджет, съгласно План-сметка - 

Приложение № 2, неразделна част от становището и решението. 

  5.Възлага на кмета на общината и общинската администрация, да 

осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум. 

  6.Възлага на кмета на общината да проведе информационна кампания по реда 

и начина определени в чл. 34 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление. 
 



РЕШЕНИЕ № 682 

 

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 поземлен имот с идентификатор 18366.12.10, местност „Бадемица“, по 

одобрената със Заповед № РД-18- 299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК на кадастралната карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, 

община Гърмен, област Благоевград за изграждане на селскостопанска постройка. 

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 „Биогрофарм“ ЕООД 

. 

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 № 683 

 

1.  На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21 ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2, 

чл. 18а, ал. З от Закона за социално подпомагане, чл. 36 ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане и в изпълнение на АДБФП 

BG05M90P001-2.040-0127 за изпълнението на проект ” BG05M90P001-2.040- 

Домашни грижи за достоен живот“   между УО на ОП РЧР, Общински съвет - 

Гърмен възлага на Кмета на Община Гърмен да организира процедура за избор на 

доставчик на социалната услуга от общ икономически интерес ”BG05M90P001-

2.040- Домашни грижи за достоен живот“  на стойност 54 432,00 лв., и целева група 

от 27  потенциални  потребители, за период от 12 месеца, по реда на Закона за 

обществените поръчки, в съответствие с разработената от Министерство на 

здравеопазването /М3/ „Методика за предоставяне на патронажни грижи по 

домовете за възрастни хора и хора с увреждания" 

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

местната администрация Общински съвет Гърмен освобождава от заплащането 

на такси потребителите на интегрираната здравно-социална услуга „Домашни 

грижи за достоен живот ” за срока на АДБФП BG05M90P001-2.040-0127 между УО 



на ОП РЧР и Община Белица за изпълнението на проект ”BG05M90P001-2.040- 

Домашни грижи за достоен живот“  

 

 

РЕШЕНИЕ № 684 

 

Общински съвет с. Гърмен опрощава на Сейхан Рифадов Ахмедов – Кмет на с. 

Хвостяне средствата от 2631,29 лв. и да признае за недължима към Община Гърмен 

по договори за наем на земеделски земи № 2744 от 10.02.2017 г. и № 2781 от 10.02.2017 

г.  

 

 


