
ПРОТОКОЛ № 25/06.06.2017 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 298 

1. Общински съвет Гърмен открива процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Окръжен съд Благоевград. 

2. Избира Комисията по хуманитарни и социални дейности, младежта, 

спорта и конфликт на интереси към Общински съвет Гърмен, която да извърши 

проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели на Окръжен съд 

Благоевград. 

 Росен Соленков – Председател на комисията; 

 Рифат Ходжа – член на комисията; 

 Ибрахим Мутаджиков – член на комисията; 

 Владислав Качериев – член на комисията; 

 Хамид Юсниев – член на комисията; 

3. Определя правила за провеждането на процедура по избора на съдебни 

заседатели за Окръжен съд Благоевград съгласно Приложение №1. 
 

РЕШЕНИЕ № 299 - оспорено в Административен съд Благоевград, със Заповед 

№ ОА - АК - 229 /27.06.2017 г. на Областен управител на област Благоевград. 

 

Потвърждава Решение № 297 от Протокол № 24/ 11.05.2017 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 300 

$ 1 Изменя чл. 42, ал. 3, т. 1 по следния начин: 

Чл. 42 ,ал З ,т 1. - За маловажни случаи на нарушения на Наредбата, 

установени при извършването им, органите по чл. 43 налагат на място глоба с фиш в 

размер от 10 до 50 лева. Издаденият фиш съдържа данни за самоличността на 

контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, 

нарушените разпоредби и размера на глобата. 

Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да 

плати глобата и се изпраща на финансовия орган на общинска администрация за 

изпълнение. На нарушителя се издава препис за да може да заплати доброволно 

глобата. 

 $ 2 Изменя чл. 42, ал. 3 т. 2. по следния начин:  

Чл. 42, ал. 3, т. 2. При маловажни случаи на нарушения на чл. 9, ал.3 които са 

установени в момента на извършването им, на извършителя може да бъде наложена 

глоба с фиш в размер до 50 лева. Издадения фиш съдържа данни за самоличността на 

контролния орган, наложил глобата, за самоличността на нарушителя, за мястото 

и времето на нарушението, за моторното превозно средство, с което е извършено 

нарушението, за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката или 

мястото за доброволното й заплащане. 

Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да 

плати глобата и се изпраща на финансовия орган на общинска администрация за 

изпълнение. 
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На нарушителят се издава препис за да може да плати доброволно глобата. 

§3. Създава се нов член 42 а. Ако лицето оспори нарушението или откаже да 

подпише фиша по чл. 42, ал. 3, т. 1, и чл. 42 ,ал.3, т. 2 се съставя акт за установяване 

на административно нарушение по реда на Наредбата. 

§4. Създава се нов член 42 б. Фиш за неправилно паркиране на МПС може да се 

издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр се закрепва 

на МПС, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосверните условия. 

Закрепването на фиша към МПС е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр 

се изпраща по пощата, а третият екземпляр се изпраща на финансовия орган на 

общинска администрация за изпълнение. 

§5. Допълва чл. 43 В изречение първо след думата „актове" се прибавя „или 

фишове" и след „кметове на населени места" се поставя запетая и се прибавя охрана 

"Общинска собственост". 

§6. Създават се нови чл. 46 и чл. 47. 

Чл.46. За нарушаване на разпоредбите на чл. 9, ал. 3 от Наредбата на 

извършителите се налагат предвидените в Закона за движение по пътищата 

санкции, в размери определени със същия закон. 

Чл.48. При спазване на седемдневния срок за заплащане на издаден фиш се 

прави отстъпка в размер на 20/двадесет/ процента.  
 

РЕШЕНИЕ № 301 

Приема Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, 

управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на 

община Гърмен. 

РЕШЕНИЕ № 302 

Приема План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2018 г. 

РЕШЕНИЕ № 303 

1. Приема изменение в наименованието на предоставяните социални услуги в 

община Гърмен 

От „Дневен център за възрастни хора с увреждания" с адрес: с. Марчево, общ. 

Гърмен 

В „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с адрес: с. Марчево, общ. 

Гърмен. 

2. Приема изменение в наименованието на предоставяните социални услуги в 

община Гърмен 

От „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" с адрес: с. Марчево, 

общ. Гърмен 

В „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „ с адрес: с. Марчево, 

общ. Гърмен 



3. Възлага на Кмета на Община Гърмен да предостави решението на 

Общински съвет - Гърмен на Дирекция социално подпомагане гр. Гоце Делчев в 14-

дневен срок от неговото приемане. 

РЕШЕНИЕ № 304 

1. Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен 

превоз на пътници по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за следните 

автобусни линии: 

Гоце Делчев - Ореше - Гоце Делчев; 

Гоце Делчев - Ковачевица - Гоце Делчев;  

Гоце Делчев - Рибново - Гоце Делчев. 

2. Договора/ите с избрания изпълнител/и да бъдат със срок на изпълнение 3 

(три)  ГОДИНИ. 

3.   В процедурата могат да участват физически и юридически лица, 

регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз 

за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или 

лиценз на Общността и други документи, които се изискват от Закона за 

автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове, както и 

от ЗОП. 

4. С настоящото решение Общинския съвет делегира изпълнението на своите 

функции, относно подготовката, провеждането и избора на изпълнители по 

процедурата на Кмета на Община Гърмен, като го упълномощава да предприеме и 

извърши всички правни и фактически действия по провеждането ѝ по реда на Закона 

за обществените поръчки и сключи договори с избраните изпълнители. 

5. Възлага на Кмета на Община Гърмен осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

РЕШЕНИЕ № 305 

Упълномощава кмета на община Гърмен да подпише тристранно 

споразумение за намаляване с 80 на сто от размера на дължимата главница по 

Договор за финансово подпомагане № 01/321/00502 от 08.10.2010 г., като в едномесечен 

срок от подписване на тристранното споразумение, да бъде погасен остатъка по 

дълга. 

 

РЕШЕНИЕ № 306 

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

застрояване за промяна предназначение на поземлен имот №013059, местност 

"Бадемица", землището на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград от „ливада" в 

..Цех за преработка на плодове и зеленчуци, склад, търговска и административна 

част", ведно със съпътстващите схеми, вкл. електро и водоснабдяване. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ. 



Изработването на проекта да се възложи от Елена Йорданова Бусарова, 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 № 307 

Не одобрява представеното задание и не разрешава изработване на проект за 

ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за смяна предназначение 

на земята на поземлен имот № 032001, местност "Туркаре", землище на село 

Марчево, община Гърмен, област Благоевград от „нива" в „площадка за добив на 

подземни богатства за строителни материали-пясък и чакъл", зона - чисто 

производствена. 

Мотиви: Заданието не е съгласувано с РИОСВ Благоевград, съгласно чл. 125, ал. 

7 от Закона за устройство на територията за определяне на приложимите 

процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от 

Закона за биологичното  разнообразие. 

 

РЕШЕНИЕ № 308 

Общинският съвет Гърмен освобождава членовете на доброволното 

формирование в община Гърмен от заплащане: 

1. Такси за административни услуги – 100%. 

2. Такси за детски ясли и детски градини – 50%. 

 

РЕШЕНИЕ № 309 

1. Предоставя временен безлихвен заем на СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО",  с 

БУЛСТАТ 175886629 - страна по Споразумение №РД-50-197/29.11.2016 г. за изпълнение 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", сключено с 

Управляващите органи на ПРСР 2014 - 2020 г., ОПИК 2014 - 2020 г. и ОПРЧР 2014-

2020 г., в размер на 15 000,00 лв. 

2. Заемът по т. 1 се предоставя за осигуряване на оборотни финансови 

средства за частично изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие", одобрени с Заповед № РД 09 - 325 от 

10.04.2017 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014 -2020 г., с общ одобрен бюджет за 

2017 г. в размер на 199 791,66 лв. 



3. СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ -

ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО" следва да възстанови средствата по т. 1 по бюджета 

на Община Гърмен, в срок до 10 (десет) дни след получаване на еднократно авансово 

плащане от ДФЗ, но не по-късно от 20.12.2017 г. 

4. Упълномощава кмета на Община Гърмен да сключи споразумение със 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ -ГЪРМЕН - 
ХАДЖИДИВОВО" при условията на настоящото решение. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 310 

Разрешава да се изработи проект за ПУП /подробен устройствен план/-

парцеларен план на трасе за линеен обект: „Водопровод за минерална вода" за 

обекти: „Къщи за гости" в УПИ 1-218, кв.48 и „Семеен хотел" в УПИ IV-838, кв.5 по 

плана на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград от Сондаж № 1 ВКП, 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 53326.500.2, собственост на община 

Гърмен, през поземлен имот с идентификатор 53326.500.8 - урбанизирана територия 

на община Гърмен, имот с идентификатор 53326.500.23 - дере на община Гърмен, 

поземлен имот с идентификатор 53326.500.147 - дере на община Гърмен, поземлен 

имот с идентификатор 53326.500.148 - дере на община Гърмен и поземлен имот № 

000494-полски път на община Гърмен. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП, 

съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ. 

Изработването на проекта да се възложи от Йоана Стоева - управител на ЕТ 

„Йоана Стоева" и Георги Алексов - управител на „ГЕОСТЕФ" ООД, 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 региср»ра па общинска администрация по чл. 5, ал. 5 

от ЗУТ. 

 

РЕШЕНИЕ № 311 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и  учениците в Община Гърмен. 

2. Възлага на Кмета на Община Гърмен осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 
 

 


