
 

 

ПРОТОКОЛ № 39/01.08.2018 г 

 

РЕШЕНИЕ№ 491 

 

Общински съвет не приема уточнения годишен план и отчета за изпълнението 

на бюджета за 2017г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 492 

 

Общински съвет Гърмен, на основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 98, ал. 12от Конституцията на Република България и въз основа на 

обстоятелствата, фактите и мотивите изложени в доклада, изразява положително 

становище за опрощаване на дължимите вземания от Хамид Летиф Шукри. 

Препис от Решението ведно със събраните по преписката документи да бъдат 

изпратени на Администрацията на Президента. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 493 

 

Общински съвет не приема предложението за решение на Кмета на общината.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 494 

 

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

местната администрация и чл.29, ал.1 от 3033 дава предварително съгласие за 

изработване на ПУЛ - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе за 

външно ел. захранване - кабел 20 KV за ПИ № 068051, местност ,Въпата“, КВС 

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

000372 - полски път на община Гърмен , ПИ № 000464 - напоителен канал на община 

Гърмен, ПИ № 000380 - третокласен път III - 197 на Държавата, ПИ № 000448 - 

напоителен канал на община Гърмен и ПИ № 000369 - пасище мера на община Гърмен, 

местност „Ормана“, землище на село Гърмен и право на прокарване през посочените 

общински имоти. 

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 разрешава да се изработи подробен устройствен 

план - парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе за външно ел. захранване - кабел 20 KV за ПИ 

№ 068051, местност ,Въпата“, КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през ПИ № 000372 - полски път на община Гърмен , ПИ № 

000464 - напоителен канал на община Гърмен, ПИ № 000380 - третокласен път Ш - 197 

на Държавата, ПИ № 000448 - напоителен канал на община Гърмен и ПИ № 000369 - 



 

 

пасище мера на община Гърмен, местност „Ормана“ и право на прокарване през 

посочените общински имоти. 

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 одобрява представеното задание за изработване на подробен устройствен 

план - парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе за външно ел. захранване - кабел 20 KV за ПИ 

№ 068051, местност ,3ъпата“, КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през ПИ № 000372 - полски път на община Гърмен, ПИ № 

000464 - напоителен канал на община Гърмен, ПИ № 000380 - третокласен път Ш - 197 

на Държавата, ПИ № 000448 - напоителен канал на община Гърмен и ПИ № 000369 - 

пасище мера на община Гърмен, местност „Ормана“ и право на прокарване през 

посочените общински имоти. 

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 ат ЗУТ. 

 

РЕШЕНИЕ № 495 

 

Одобрява групите за учебната 2018/2019 година в ДГ “Пролет“ село Дъбница, да 

бъдат с брой над определения максимум –  30 деца в група.     

 

 

РЕШЕНИЕ № 496 

 

1 . Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците в община Гърмен за периода 2018-2020 г. 

    

2. Възлага на Кмета на община Гърмен осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

РЕШЕНИЕ № 497 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 032346 с площ от 0,558дка, ноходящ се в 

местността „ Долно ливаде“, землището на село Ковачевица, атакуван с АЧОС № 5422 

от 09.07.2018г., на ОЗС село Гърмен за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Мария Георгиева Жерева, бивш жител на село Ковачевица, чрез 

Борислава Стоянова Жерева- Наймушина. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 498 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 031263 с площ от 2,276 дка, находящ се в 



 

 

местността „ Бялата чешма“, землище на село Скребатно, атакуван с АЧОС № 5423 

от 09.07.2018г. на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Ибраим Ахмедов Кьойбашиев, бивш жител на село Скребатно, чрез 

Анита Желева Старева. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 499 

 

1. Лек автомобил „Хюндай Траджет“ с регистрационен номер Е 8676 ВН да бъде 

бракуван и предоставен за скрап. 

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

законосъобразно изпълнение на решението но общински съвет село Гърмен. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №500 

 

1. С оглед на качеството на организиране и провеждане на образователния процес 

да се сформират паралелки с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 10 

ученика и сформиране на паралелки с по-малко от 10 ученика в ОбУ„ Христо Ботев" с. 

Дъбница: 

 Една паралелка в III - б клас -12 ученика, с недостиг по норматив -4 ученика. 

 Една паралелка вVII клас - 13 ученика, с недостиг по норматив -5 ученика. 

      2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на ОбУ„ 

Христо Ботев" с. Дъбница 

РЕШЕНИЕ №501 

 

1. С оглед на качеството на организиране и провеждане на образователния процес 

да се сформират паралелки с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 10 

ученика и сформиране на паралелки с по-малко от 10 ученика в ОУ„ Пейо Кр.Яворов" с. 

Огняново: 

- I клас  - 14 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика. 

- ІІ-а клас – 15 ученика, с недостиг по норматив – 1 ученик 

- ІІ-б клас – 14 ученика, с недостиг по норматив – 2 ученика 

- V клас – 16 ученика, с недостиг по норматив – 2 ученика 

- VІІ клас – 14 ученика, с недостиг по норматив – 4 ученика 

      2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на    ОУ„ Пейо 

Кр.Яворов" с. Огняново. 

 

 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ №502 

 

1.  С оглед на качеството на организиране и провеждане на образователния 

процес да се сформират паралелки с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 

10 ученика и сформиране на паралелки с по-малко от 10 ученика ОУ 

„Паисий.Хилендарски" с. Горно Дряново: 

 

I клас – 11 ученика, с недостиг по норматив - 5 ученика. 

II клас – 14 ученика, с недостиг по норматив – 2 ученика. 

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

V клас – 14 ученика, с недостиг по норматив - 4 ученика.  

VI клас – 13 ученика с недостиг по норматив - 5 ученика.  

VII клас – 11 ученика, с недостиг по норматив - 7 ученика 

      2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на      ОУ 

„Паисий.Хилендарски" с. Горно Дряново. 
 

 

РЕШЕНИЕ №503 

 

1. С оглед на качеството на организиране и провеждане на образователния процес 

да се сформират паралелки с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 10 

ученика и сформиране на паралелки с по-малко от 10 ученика ОбУ „Христо Ботев" с. 

Долно Дряново: 

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

- VIІ клас - 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика 

- VIIІ клас - 16 ученика, с недостиг по норматив - 2 ученика   

- ІХ клас – 14 ученика, с недостиг на норматив – 4 ученика   

2.  Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на       ОбУ 

„Христо Ботев" с. Долно Дряново. 

 

РЕШЕНИЕ №504 

 

1. С оглед на качеството на организиране и провеждане на образователния процес 

да се сформират паралелки с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 10 

ученика и сформиране на паралелки с по-малко от 10 ученика ОУ „Димитър Талев" с. 

Хвостяне: 

 

- 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 – 8 ученика,  

- V клас – 10 ученика с недостиг по норматив - 8 ученика.  

- VI клас – 11 ученика, с недостиг по норматив - 7 ученика.  



 

 

- VII клас – 12 ученика, с недостиг по норматив - 6 ученика. 

 

2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания 

бюджет на    ОУ „Димитър Талев" с. Хвостяне. 

РЕШЕНИЕ №505 

 

1. С оглед на качеството на организиране и провеждане на образователния 

процес да се сформират паралелки с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 

10 ученика и сформиране на паралелки с по-малко от 10 ученика ОбУ „Св.Климент 

Охридски" с. Дебрен: 

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

- VIII клас  - 8 ученика 

- ІХ клас – 14 ученика, с недостиг по норматив – 4 ученика 

2. Финансирането да се извършва в рамките  на делегирания бюджет на ОбУ 

„Св.Климент Охридски" с. Дебрен. 

 

РЕШЕНИЕ №506 

 

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

общинска собственост, да се изготвят инвестиционни проекти за физкултурен салон. 

2. Проектирането да се изпълни за сметка на бюджета на ОБУ „ Христо Ботев“ 

село Долно Дряново. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 507 

 

Възлага на Кмета на общината да проведе процедура по отваряне на улицата 

между осови точки 84-87а по плана на село Огняново, община Гърмен . 

 

РЕШЕНИЕ № 508 

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/  за ПИ № 126061, 

местност „Старо село“, по КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област 

Благоевград за изграждане на обект „Семеен хотел“.  

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 „Гайа“ ЕООД, село Гърмен, 

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.124б, ал.4 от ЗУТ. 

      Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 

от ЗУТ. 

 

РЕШЕНИЕ № 509 

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/  за ПИ № 096027, 

местност „Маноле“, по КВС землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград 

за изграждане на обект „Цех за пелети и складови площи“.  

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 „Легно“ ООД, град Гоце Делчев, 

община Гоце Делчев, 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.124б, ал.4 от ЗУТ. 

      Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 

от ЗУТ. 

РЕШЕНИЕ № 510 

 

Възлага на Кмета на община Гърмен да изготви  мотивирано предложение до 

Министъра на образованието и науката за включването на  Средно училище „Йордан 

Йовков” село Рибново; Основно училище „Пейо Крачолов Яворов” село Огняново и  

Обединено училище „Христо Ботев” село Долно Дряново в Списъка на средищните 

училища и през учебната 2018/ 2019 г. 

 



 

 

РЕШЕНИЕ № 511 

 

1. Дава съгласие в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Хвостяне, публична общинска 

собственост, да се изготви инвестиционен проект за многофункционална спортна 

площадка. 

2.  Проектирането да се изпълни за сметка на бюджета на ОУ „ Димитър Талев“ 

село Хвостяне. 

 

РЕШЕНИЕ № 512 

 

І. Създава общинско предприятие, с наименование  Социално предприятие „Общинска 

пералня -Гърмен“, с адрес на управление: село Марчево, община Гърмен, област 

Благоевград. 

ІІ. Определя структурата и числения състав за осъществяване на предмета на дейност  

на ОП „Общинска пералня - Гърмен”, както следва: 

1. Управител – 1 бр.; 

2. Касиер домакин – 1 бр.;  

3. Счетоводител отчетник – 1 бр.; 

4. Експерт човешки ресурси – 1 бр; 

5. Електротехник – 1 бр.;  

6. Технически сътрудник – 1 бр.;  

7. Работник пералня – 6 бр.; 

8.Гладач, преса /ръчно/ – 6 бр.; 

9.Пакетировач – 4 бр.;  

Обща численост: 22 броя 

 

 

РЕШЕНИЕ № 513 

Възлага на Кмета на общината да изпълни през 2018г. строително монтажни 

работи на следните обекти: 

1. Текущ ремонт на дъждовна канализация и тротоар на главна улица в село Горно 

Дряново между осови точки 1 – 15 на стойност 20 000лв. 

2. Текущ ремонт на канализацията и дере в квартали 6, 11, и 21 в село Рибново на 

стойност 10 000 лв. 

 


