
ПРОТОКОЛ № 31/28.12.2017 г 

 

РЕШЕНИЕ № 404 

 

1.Определя Величка Стоянова Цветкова за представител на община Гърмен в 

състава на комисия за изработване Областната здравна карта на област 

Благоевград. 

2.Представителят на община Гърмен да информира своевременно Общинския 

съвет и Кмета на община Гърмен за хода на обсъжданията  и решенията. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 405 

 

 

Кметовете на всички населени места съвместно с общинските съветници да 

изготвят инвестиционна програма за населеното място, която да се внесе за 

обсъждане в общински съвет  и да се инициира среща до 05.01.2018г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 406 

 

1.Утвърждава вътрешни компенсирани промени в плана на капиталовите 

разходи на община Гърмен към 31.12.2017 г. разпределена по обекти и източници 

на финансиране, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящото 

решение. 

2.Възлага на Кмета на общината да отрази промените произтичащи от т.1 

по бюджетите на съответните разпоредители, дейности и параграфи съгласно 

Единната бюджетна класификация за 2017 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 407 

 

Приема Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми 

обекти на територията на община Гърмен. 

 

РЕШЕНИЕ № 408 

 

Изменя Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване 

на деца в общинските детски градини на територията на община Гърмен, приета с 

Решение № 211/Протокол  № 14 от 16.11.2016 г. Общински съвет  село Гърмен, както 

следва: 

 

§1. Отменя чл. 22, т.5 и чл.28. 

 



РЕШЕНИЕ № 409 

 

1. Община Гърмен да кандидатства с проект «Ремонт, реконструкция и 

пристройка на общежитие в дом за стари хора» находящ се в УПИ- ХІV, пл. №58, кв. 

34 по плана на село Гърмен, съгласно актове за общинска собственост: №43 от 

30.03.2004 г. и №808 от 18.12.2013 г., етап І, по Мярка М02-01 «Подобряване на 

социалните услуги от резидентен тип» на проект «Красива България» на 

Министерството на труда и социалната политика.  

2. Община Гърмен да осигури средствата, необходими за съфинансиране в размер 

на най- малко 30 % от общия бюджет на проектното предложение. 

3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Гърмен да предприеме 

всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на Община Гърмен по 

проект «Ремонт, реконструкция и пристройка на общежитие в дом за стари хора»  

по Мярка М02-01 «Подобряване на социалните услуги от резидентен тип» на проект 

«Красива България» и изпълнението  на всички дейности по проекта. 

 

РЕШЕНИЕ № 410 

 

Дава съгласие за предоставяне на имот № 008007 с площ от 1,052 дка, находящ 

се в  местността “Жабек- усое“, землище на село Лещен, актуван с АЧОС № 

1698/07.12.2016 година на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост 

на наследниците на Али Ахмедов Лекин, бивш жител на село Горно Дряново, чрез 

Зайнепа Алиева Скендерова. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 411 

 

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

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №042010, местност 

“Тавлиев кавак”, землището на село Дебрен,  общ. Гърмен, обл. Благоевград от “нива” 

в за „Складове, агроцентър, търговски обекти, офиси, селскостопанска аптека, 

ветеринарномедицинска аптека“.  

С настоящото  разрешение се одобрява заданието  за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Осман Османов Мисирков, 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. 

 
 


