
ПРОТОКОЛ № 32/31.01.2018 г 

 

РЕШЕНИЕ № 412 
Точка 15.4 да стане 

Да организира разпределение на средствата в размер на 36 000 лв. между кметовете и 

кметските наместници в общ. Гърмен, както следва: 

1.Кметства Рибново, Дебрен и Огняново по 3600 лв. 

2.Кметства Дъбница,Долно Дряново и Горно Дряново по 3000 лв. 

3.Кметства Хвостяне и Осиково по 2400 лв. 

4.Кметство Крушево,Скребатно,Ореше,Балдево и Марчево по 1800лв 

5.Кметство Ковачевица и Лещен по 1200 лв. 

Средствата да се осигурят в рамките на бюджетната 2018 година за закупуване на 

материали и горива за косачки и тримери ,наемане на техника за дребни услуги, 

закупуване на строителни материали за поддръжка и малки ремонти на улици по 

села и други материали и препарати необходими за поддръжка и хигиена на 

кметствата и селата. 

А точки 15.4 :15.5:15.6 да станат съответно 15.5:15.6:15.7 
 

РЕШЕНИЕ № 413 

 

Приема бюджета на Община Гърмен за 2018 година, както следва: 

1. По приходите в размер на 13 763 433 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 703 074 лв., в т.ч.: 

1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 527 433 лв. 

1.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 175 641 лв., съгласно 

 Приложение №3 

1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 060 359 лв., съгл. Приложение № 4 в 

т.ч.: 

1.2.1. Данъчни приходи в размер на 503 500 лв. 

1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 168 500 лв. 

1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ в размер на 1 832 400 лв., в т.ч.:  

1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 261 800 лв. 

1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 112 100 лв. 

1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 458 

500 лв. 

1.2.4. Предоставени трансфери в размер на минус 160 000 лв.  

1.2.5. Операции с финансови активи и пасиви минус 59 361 лв., съгласно 

Приложение№4 

1.2.6. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 775 320 лв., съгласно 

Приложение      №3 

2. По разходите в размер на 13 763 433 лв., разпределени по функции, дейности и     

параграфи, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 5 



2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 703 074 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  5 060 359 лв., в т.ч. резерв за непредвидени 

и/или неотложни разходи в размер на 253 018 лв. съгласно Приложение № 5 

3. Приема инвестиционната програма за 2018 г. (поименен списък по обекти, видове  

разходи и източници на финансиране) в размер на 2 234 529,00 лв., от които 604 420 

лв. преходен остатък от 2017 г. от Функция „Образование“, и 60 000 лв. – целеви 

средства предоставени за ремонт на улици в с.Долно Дряново - Приложение № 6 , 

като: 

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер на 458 500 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 2018 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 – 11 500 лв.,  

5.2. Помощи по решение на Общински съвет за погребение - по 50 лв. на погребение 

на  обща стойност 8 000 лв. 

5.3 Помощи за крайно нуждаещи се жители на територията на общината  и 

помощи за поемане на втората такса  в детските градини на семейства с деца 

близнаци и тризнаци в размер на 23 000 лв.,  

5.4. Субсидии за:  

5.4.1. читалища – 125 625 лв., в това число от държавния бюджет 125 625 лв., 

съгласно Приложение № 2 

5.4.2. Спортни клубове – 22 000 лв., съгласно Приложение № 5 

5.4.3. Определя средства за празника на общината в размер на 25 000 лв. и събори по  

села в размер на 15 000 лв. 

5.4.4.Определя средства за командировки на кмета на общината в размер на 5000 

лв. в страната и 3000 лв. в чужбина. 

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

размер на 3 600  лв. в страната и 1000 лв. в чужбина.   

5.4.6. 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 на 3 % от утвърдените разходи за основни  заплати на лицата 

назначени по трудови правоотношения съгласно ПМС № 322 от 2017 за 

изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2018 г.   

6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в  на 10 000 лв. изчислени съгласно чл.88, ал.1 от ЗДБРБ за 2018 г. 



6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв. 

изчислени съгласно чл.88, ал.2 от ЗДБРБ за 2018 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 четири пъти месечно, а специалисти и експерти ГРАО имат право 

на транспортни разходи до два пъти месечно.  

Съгласно чл.36 т.3 от ПМС № 332 от 2017 за изпълнението на Държавния бюджет 

на Република България за 2018 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 на Общинска администрация в размер на 141 600 

лв., съгласно Приложение № 13  

8.2.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по 

трансгранични програми включени в бюджета на общината в размер на 466 555 лв. 

съгласно Приложение № 14; 

8.3.По извънбюджетни сметки на Второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити в размер на 132 663 лв., съгласно Приложение № 15; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2018 - 2020 г. Приложение №11 ; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 

12; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1.Максимален размер на новия общински дълг, който се предвижда да бъде поет 

през 2018 година в размер на 0 лв. 

11.2.Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 година в 

размер на 0 лв. 

11.3.Максимален размер на общинския дълг размер на 59 361 лв.  и общинските 

гаранции към края на 2017 година са в размер на 26 667 лв. 

11.4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018 година, съгласно 

Приложение № 10; 

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

бъдат натрупани през 2018 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. 1 519 341 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 2018 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. 

5 064 469 лв., съгласно чл.94, ал.3, т.2, от ЗПФ. 

13.1. Община Гърмен няма просрочени задължения към 31.12.2017 г. 

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

събрани през 2018 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. 2.3 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 организира разпределение на средствата в размер на 36 000 лв. между 

кметовете и кметските наместници в общ. Гърмен, както следва: 

1.Кметства Рибново, Дебрен и Огняново по 3600 лв. 

2.Кметства Дъбница,Долно Дряново и Горно Дряново по 3000 лв. 

3.Кметства Хвостяне и Осиково по 2400 лв. 

4.Кметство Крушево,Скребатно,Ореше,Балдево и Марчево по 1800лв 

5.Кметство Ковачевица и Лещен по 1200 лв. 

Средствата да се осигурят в рамките на бюджетната 2018 година за закупуване на 

материали и горива за косачки и тримери ,наемане на техника за дребни услуги, 

закупуване на строителни материали за поддръжка и малки ремонти на улици по 

села и други материали и препарати необходими за поддръжка и хигиена на 

кметствата и селата 

15.5. 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. 

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

обяснителните записки към тях. 



15.7. 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 2017 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.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 414 

 

I. Одобрява план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи на 

общината за 2018 година, както следва: 

1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 20 000 лева. 

2.Събиране, включително разделно на битовите отпадъци итранспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 120 000 лева. 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 190 000 лева. 

4.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 

170 000лева. 



II. Одобрява план-сметките за всяка дейност, включваща необходимите разходи на 

всяко населено място съгласно Приложение № 1. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 415 

Приема годишна Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост в община Гърмен за 2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 416 

 

1. Отменя План за противодействие на тероризма на територията на община 

Гърмен приет с решение № 86, от протокол № 6 от заседание на Общински съвет – 

Гърмен, проведено на 25.03.2016 г. 

2. Приема актуализиран План за противодействие на тероризма в Община 

Гърмен изготвен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на терористична 

заплаха в глобален мащаб и в съответствие със стратегията за национална 

сигурност на Република България. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 417 

 
Приема: „План за действие на община Гърмен за изпълнение на 

интеграционните политики 2018-2020 г. 

РЕШЕНИЕ № 418 

 

Изменя Наредба № 1 за обществения ред и ползване на общинската собственост на 

територията на община Гърмен, приета с Решение № 85/Протокол № 4 от 14.09.2004 

година, изменяна, допълвана и с последна промяна - Решение № 300/Протокол № 25 от 

06.06.2017 година, както следва: 

§1. Чл.9, ал.З се правят следните изменения и допълнения: 

–в т. 4. думите „стените участници“ се заменят с „стеснените участъци“; 

–т.6 се изменя така: 

„6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях“ 

–създава се нова т.7: 

„7. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни 

превозни средства, обозначена с пътен знак“. 

§2. Създава се нова алинея 4: 
(4). Освен в посочените в ал. 3 случаи паркирането е забранено: 

1.пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, 



където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства; 

2.на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на 

жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; 

3.на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на 

пътници; 

4.на места, определени за хора с трайни увреждания; 

5.на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за 

регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните 

работи; 

6.пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата. 

§3. В чл. 42, ал. 3, т. 1 в изречение първо, цифрите „10 до 50“ се заменят с „20“. 

§4. В чл. 42, ал.З, т. 2 в изречение първо: след „ал.З“ се добавя „и ал.4“ и числото “до 

50“ се заменя с „на 20“ 

§5. В чл. 46 в изречение първо след „ал.3“се добавя „и ал.4“. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 419 

 

Дава съгласие за предоставяте на  имот № 059195 с площ от 0,188 дка, находящ 

се в местността “Селото“, землище на село Скребатно, актуван с АЧОС № 

4496/04.12.2017 година на ОС3 село Гърмен за възстановяване  правото на 

собственост на наследниците на Мехрем Еминов Кафеджиев, бивш жител на село 

Скребатно, чрез Венета Минчева Панюкова.  
 

 

РЕШЕНИЕ № 420 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 018080 с площ от 1,518 дка, находящ 

се в местността “Баалар“, землище на село Дъбница, актуван с АЧОС № 

4446/29.11.2017 година, на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на 

собственост на Исмаил Мурадов Адемов, жител на село Дъбница, чрез Гюлфие 

Исмаил Чауш. 

 

 

РЕШЕНИЕ №421 

 

Разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план - план за 

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №012001, местност 

“Чанъс”, землището на село Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград от ‘"нива“ в за 

„Търговски комплекс, обществено обслужване“, настоящото разрешение се одобрява 



заданието за изработване на ПУП, съгласно чл. 1246, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Айше Алилова Саид, по реда на 

чл.124а. ал.5 от ЗУТ. 

Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба 

№8 от. 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.  

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост и със специализираните 

контролни органи и експлотационните дружества по реда на чл. 128, ал. 6, във връзка 

с чл.127,ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му 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 №422 

 

 Дава съгласие да се проведе процедура за промяна на начина на трайно ползване 

на имот с площ от 6,338дка, представляващ имот № 017044 в местността „ 

Белилилки“ по картата на възстановената собственост в землището на село 

Крушево, община Гърмен от пасище, мера в друг селскостопански имот. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ №423 

 

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

представляващ имот № 022009, с начин на трайно ползване нива, с площ от 1,063 дка,  

шеста категория, находяща се в местността „Мезарлък арди”, по картата на 

землището на село Дъбница, съгласно с АЧОС № 3745/05.10.2017 год., вписан в 

Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 2 719 (две 

хиляди седемстотин и деветнадесет) лева, която е пазарната цена, определена от 

лицензирани оценители с оценка от 10.01. 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 №424 

 

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

представляващ имот № 036007, с начин на трайно ползване нива, с площ от 4,610 дка,  

десета категория, находяща се в местността „Разкол”, по картата на землището на 

село Рибново, съгласно с АЧОС № 4196/07.11.2017 год., вписан в Агенцията по 

вписвания град Гоце Делчев. 



2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 6 108 /шест 

хиляди сто и осем/ лева, която е пазарната цена, определена от лицензирани 

оценители с оценка от 10.01. 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 №425 

 

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

представляващ имот № 028104, с начин на трайно ползване храсти, с площ от 0,500 дка,  

пета категория, находяща се в местността „Падинето”, по картата на землището 

на село Огняново, съгласно с АЧОС № 1226/19.07.2016 год., вписан в Агенцията по 

вписвания град Гоце Делчев. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 6 455 /шест 

хиляди четиристотин петдесет и пет / лева, която е пазарната цена, определена от 

лицензирани оценители с оценка от 15.01. 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 № 426 

 

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

представляващ имот № 042006, с начин на трайно ползване нива, с площ от 4,808 дка,  

девета категория, находяща се в местността „Самуилска поляна”, по картата на 

землището на село Марчево, съгласно с АЧОС № 4537/08.01.2018 год., вписан в 

Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 10031 /десет 

хиляди и тридесет и един лева/ лева, която е пазарната цена, определена от 

лицензирани оценители с оценка от 23.01. 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 № 427 

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

представляващ имот № 042007, с начин на трайно ползване нива, с площ от 4,343 дка,  

девета категория, находяща се в местността „Самуилска поляна”, по картата на 

землището на село Марчево, съгласно с АЧОС № 4538/08.01.2018 год., вписан в 

Агенцията по вписвания град Гоце Делчев. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 9061 /девет 

хиляди и шестдесет и един / лева, която е пазарната цена, определена от 

лицензирани оценители с оценка от 23.01. 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 № 428 

 

Разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план - план за 

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №034030, местност 

“Градец”, землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград от “нива" в за 

„жилищно строителство“, настоящото разрешение се одобрява заданието за 

изработване на ПУП, съгласно чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Магдалина Любенова 

Парапанова, по реда на чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба 

№8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации,а при необходимост и със специализираните 

контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 128, ал.6, във връзка 

с чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му 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 № 429 

 

Разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план — план за 

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №050038, местност 

"Голек", землището на село Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград от "нива" в за 

,.Къщи за гости, спортни обекти, площадки и паркинги". 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 1246, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Валентин Ангелов Четрафилов, 

по реда на чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба 

№8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации,а при необходимост и със специализираните 

контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6, във връзка 

с чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му 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 № 430 

 

Разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план - план за 

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №034181, местност 

“Градец”, землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград от "ливада в за 

„Покрит и открит паркинг и подпорни стени“, настоящото разрешение се одобрява 

заданието за изработване на ПУП, съгласно чл. 1246, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Красимир Георгиев Бейков, по 

реда на чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба 

№8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът за ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации,а при необходимост и със специализираните 

контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6, във връзка 

с чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му 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. 

 

 

 


