
ПРОТОКОЛ № 41/17.08.2018 г 

 

РЕШЕНИЕ №516 

 

Общински съвет Гърмен отменя Решение № 491 от Протокол № 39 от 

01.08.2018г. 

 

РЕШЕНИЕ№ 517 

 

ОбС с. Гърмен на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 1 от 

Закона за публичните финанси: 

 

1.Приема уточнения годишен план на бюджета на община Гърмен към 

31.12.2017 г., по приходна и разходна част по функции и дейности, както следва:  

1.1 ПО ПРИХОДА                                                                     - 13 758 247 лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                          -    8 545 192 лв. 

             За местни дейности                                                        -    5 213 055 лв. 

 

1.2. ПО РАЗХОДА                                                                     -  13 758 247 лв. 

 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                           -   8 545 192 лв.             

            За местни дейности                                                          -   5 213 055 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 1 и 

Приложение № 2/. 

 

2.Приема уточнения годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за  

2017г. /съгласно Приложение № 4/. 

3.Приема отчет за изпълнението на бюджета на община Гърмен за 2017 г. 

както следва:  

3.1 ПО ПРИХОДА                                                                        -  10 807 286 лв.  

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                             -  7 369 551 лв. 

             За местни дейности                                                           -  3 437 735 лв. 

 

3.2. ПО РАЗХОДА                                                                        -  10 807 286 лв. 

в т. ч.: За делегирани от държавата дейности                             -  7 369 551 лв. 

             За местни дейности                                                           -  3 437 735 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 

1 и Приложение № 2/. 

 

4.Приема окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2017 г. и 

отчета за капиталови разходи по обекти и източници на финансиране за 2017 г. 

съгласно Приложение № 3.  



5.Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския 

съюз за 2017 г.  съгласно Приложение № 4.  

6.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2017 г. съгласно 

Приложение № 5. 

 

РЕШЕНИЕ №518 

 

Общински съвет Гърмен отменя Решение № 508 от Протокол № 39 от 

01.08.2018г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 519 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 520 

 

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

процес да се сформира паралелка с по-малко от минималния брой, но не по-малко от 

10 ученика в Средно училище „Йордан Йовков“, както следва: 

 

-  една маломерна паралелка в VIІ клас - 17 ученика, с недостиг по норматив - 1 

ученик. 

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

посоченото училище. 

 

РЕШЕНИЕ № 521 

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

местната администрация и чл.29, ал.1 от З0ЗЗ дава предварително съгласие за 

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

нов път за достъп до ПИ № 031057, местност „Гюровица“, КВС землище село Огняново, 

община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през ПИ № 031057 - пасище 

собственост на Суат Мехрем, ПИ № 000271 - полски път на община Гърмен , ПИ № 

031008 - гори и храсти в земеделска земя на община Гърмен, ПИ № 000189 - дере на 

община Гърмен, ПИ № 029006 - овощна градина собственост на Суат Мехрем, ПИ № 

029026 - пасище мера на община 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 на нов път за достъп до ПИ № 



031057, местност „Гюровица“, КВС землище село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през ПИ № 031057 - пасище собственост на Суат Мехрем, ПИ 

№ 000271 - полски път на община Гърмен , ПИ № 031008 - гори и храсти в земеделска 

земя на община Гърмен, ПИ № 000189 - дере на община Гърмен, ПИ № 029006 - овощна 

градина собственост на Суат Мехрем, ПИ № 029026 - пасище мера на община Гърмен 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 на нов път за достъп до ПИ № 

031057, местност „Гюровица“, КВС землище село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград, преминаващ през ПИ № 031057 - пасище собственост на Суат Мехрем, ПИ 

№ 000271 - полски път на община Гърмен , ПИ № 031008 - гори и храсти в земеделска 

земя на община Гърмен, ПИ № 000189 - дере на община Гърмен, ПИ № 029006 - овощна 

градина собственост на Суат Мехрем, ПИ № 029026 - пасище мера на община Гърмен 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 от ЗУТ. 
 

РЕШЕНИЕ № 522 

 

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 ПИ № 000872, местност „Рибново“, по КВС землище село Рибново, 

община Гърмен, област Благоевград  за жилищно строителство. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ 

съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

На основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл30, ал.3 от ППЗОЗЗ  ДАВА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за срок от 3 години право на прокарване на подземна 

кабелна линия за електрозахранване на обект през ПИ 000867 – полски път на община 

Гърмен. 

Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи от Къдри Реджепов 

Близнаков.   

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 № 523- Върнато с Заповед № ОА – АК-222 

 

 

I. В структурата на общинска администрация село Гърмен се добавя 

длъжността „Главен архитект“. 
 

ІІ. Утвърждава структурата на общинска администрация село Гърмен и щатна 

численост, считано от 11.09.2018 година, както следва: 

 

№ по 

ред 

Обща численост  

в т. ч. 

Брой 

69 

І. ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА 

ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ 

19 

27,54% 

1. Кмет на община 1 

2. Заместник- кмет на община 3 

3.  Кметове на кметства в селата: Балдево, Горно Дряново, Дебрен, Долно 

Дряново, Дъбница, Крушево, Марчево, Огняново, Ореше, Осиково, 

Рибново, Скребатно, Хвостяне 

13 

4. Кметски наместници в селата: Ковачевица и Лещен 2 

ІІ. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН 50 

 

 в.т.ч.  

1. Длъжности на пряко подчинение на кмета на общината 4 

5,80% 

1.1. Секретар на община 1 

1.2. Финансов контрольор 1 

1.3. Мл. експерт „ОМП, ГЗ, класифицирана информация и архив“ 1 

1.4. Главен архитект 1 

2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

в т.ч. 

21 

30,43% 

2.1 ДИРЕКЦИЯ, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ПРАВНО 

НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ“ 

21 

2.1.1. Директор на дирекция 1 

2.1.2. Отдел Финансово-стопански дейности и собствени приходи“ 11 

2.1.3. Отдел „Човешки ресурси, деловодство и информационно осигуряване“ 9 

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 в т. ч. 

25 

36,23% 

3.1. ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И 

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ 

25 

 

3.1.1. Директор на дирекция 1 



3.1.2. Отдел „Програми на Европейския съюз и териториално-селищно 

устройство“ 

13 

3.1.3. Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 11 

   

 РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ СА: 

В т. ч. 

7 

10,14% 

1. Секретар на община 1 

2. Директор на дирекция 2 

3. Началник отдел 4 

 

 

РЕШЕНИЕ № 524- Върнато с Заповед № ОА – АК-223 

 

 

1. Дава съгласие през учебната 2018/2019 година да се формират групи в ДГ 
“Брезичка“ село Гърмен, с брой на децата по-голям от определения в Приложение № 7 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, но не повече от 30 деца в група.     

2. Упълномощава кмета на община Гърмен, писмено да информира 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, за групите с 
деца до 30, след съгласуване с общинска администрация. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 525 

 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение №494 от Протокол № 

39/01.08.2018г.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 526 

 

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 ПУЛП - 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 № 527 

 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение №495 от Протокол № 

39/01.08.2018г.  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 528- Върнато с Заповед № ОА – АК-224 

 

 

 

1. Дава съгласие през учебната 2018/2019 година да се формират групи в ДГ 
“Пролет“ село Дъбница, с брой на децата по-голям от определения в Приложение № 7 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, но не повече от 30 деца в група.     

2. Упълномощава кмета на община Гърмен, писмено да информира 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, за групите с 
деца до 30, след съгласуване с общинска администрация. 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 529 

 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение №499 от Протокол № 

39/01.08.2018г.  

 

РЕШЕНИЕ № 530 

 

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 № 531 

 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение №504 от Протокол № 

39/01.08.2018г.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 532- Върнато с Заповед № ОА – АК-225 

 

 

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

чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал.1, 2 и 3 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредба 

№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

утвърждава  маломерни паралелки в ОбУ „ Св. Климент Охридски“ с. Дебрен за 

учебната 2018/2019 година в рамките на утвърдения бюджет на училището и 

утвърдената численост на персонала, без допълнително финанансиране от  общинския 

бюджет, както следва: 

 

І.  Утвърждава 2 маломерни паралелки в ОбУ „ Св. Климент Охридски“ с. Дебрен за 

учебната 2018/2019 година 

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

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

 

ІІ. Утвърждава 1 самостоятелна маломерна паралелка в ОбУ „ Св. Климент 

Охридски“ с. Дебрен за учебната 2018/2019 година 

 

- VІІІ клас – 8 ученика – при необходимост от допълнително финансиране с 

изрично решение на общински съвет – Гърмен. 

 



РЕШЕНИЕ № 533 

 

Общински съвет Гърмен отменя свое решение №505 от Протокол № 

39/01.08.2018г.  

 

РЕШЕНИЕ № 534- Върнато с Заповед № ОА – АК-226 

 

 

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

чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал.1, 2 и 3 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

утвърждава маломерни паралелки в ОУ „Димитър Талев“ село Хвостяне за учебната 

2018/2019 година в рамките на утвърдения бюджет на училището и утвърдената 

численост на персонала, без допълнително финанансиране от  общинския бюджет, 

както следва: 

І.  Утвърждава 6 маломерни паралелки в ОУ „Димитър Талев“ село Хвостяне за 

учебната 2018/2019 година 

 

 - 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; 

 - 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. 

 

ІІ. Утвърждава 1 самостоятелна маломерна паралелка в ОУ „Димитър Талев“ село 

Хвостяне за учебната 2018/2019 година 

 

- IV клас – 8 ученика – при необходимост от допълнително финансиране с изрично 

решение на общински съвет – Гърмен; 

 


