Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 267
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 1. Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на община
Гърмен към 31.12.2020 г.
На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджета за приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Гърмен.
С 10 - гласа ЗА, 2 – ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 267
1. Утвърждава вътрешни компенсирани промени по плана на капиталовите разходи
на община Гърмен към 31.12.2020 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 2020 година.
3. Допълва приложение № 1 към инвестиционната програма за капиталови разходи
със следните обекти и суми:
- изграждане на детска градина в УПИ XII, кв.18 по плана на село Долно Дряново
(включително дворно пространсто, обзавеждане и оборудване) в размер на 1 763 200 лв. с
ДДС;
- реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков“ в УПИ X-83, кв.12 по плана
на село Рибново - нов корпус за спортни дейности в размер на 4 250 300 лв. с ДДС;

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 268
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 2. Одобряване на план-сметката за приходи и разходите за дейностите,
свързани с управлението на битовите отпадъци, както и размера н такса БО на община
Гърмен за 2021 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66 ал. 3, т. 2 и чл. 67, ал. 3 от Закона за местните данъци и
такси, във връзка с чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, чл.17 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Гърмен. Поименно гласуване.
С 9 - ГЛАСА ЗА, 2 – ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 268
1. Одобрява план–сметката за приходите и необходимите разходи за дейностите по
чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2021 г., както следва:

1
2
3
4

1
2

ПЛАН - СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ
РАЗХОДИ
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ ЗА
2021 г.
ВИД
ПРИХОД
Такса битови отпадъци от физически лица
Такса битови отпадъци от юридически лица
Недобори от физически лица
Недобори от юридически
ОБЩО ПРИХОДИ:
ВИД
РАЗХОД
За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
отпадъци
Събиране и транспортиране на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране

3 Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

Сума в лв.
185 000
350 000
70 000
95 000
700 000
Сума в лв.

40 000
165 000
300 000

Поддържане на чистотата на териториите за обществено
4 ползване в населените места и селищните образувания в
общината.
ОБЩО РАЗХОДИ:

195 000
700 000

2. Определя размер на таксата за битовите отпадъци за физически и юридически лица
по населени места за 2021 г., както следва:,
№
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ПРОМИЛ

Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и
1.
1.1.

1.2.

1.3.

нежилищни имоти на граждани и на предприятия.
За жилищни и нежилищни имоти на предприятия, намиращи се на
територията на община Гърмен в промил върху по-високата стойност
между данъчната оценка на имота и отчетната стойност за
нежилищните и върху данъчната оценка на имота за жилищните
имоти:
- За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации
- За услугата по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места и селищните образувания в
общината
За жилищни и нежилищни имоти на граждани, намиращи се на
територията на с. Гърмен, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. Долно
Дряново, с. Дъбница, с. Огняново и с. Рибново в промил върху
данъчната оценка на имота:
- За услугата по събиране и транспортиране на битовите отпадъци
от селата с. Гърмен, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с.
Дъбница, с. Огняново и с. Рибново до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации
- За
услугата
по
поддържане
на
чистотата
на
териториите за обществено ползване в населените места и селищните
образувания в общината
За жилищни и нежилищни имоти на граждани, намиращи се на
територията на с. Балдево, с. Крушево, с. Марчево, с. Ореше, с.
Осиково, с. Скребатно и с. Хвостяне в промил върху данъчната
оценка на имота:
- За услугата по събиране и транспортиране на битовите отпадъци за
селата с. Балдево, с. Крушево, с. Марчево, с. Ореше, с. Осиково, с.
Скребатно и с. Хвостяне до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации

10,00 ‰

4,30 ‰
3,00 ‰
2,70 ‰

5,50‰

3,24 ‰
0,70 ‰
1,56 ‰

6,50 ‰

3,83 ‰

0,82 ‰

1.4.

2.

- За услугата
по
поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места и селищните образувания в
общината
За жилищни и нежилищни имоти на граждани, намиращи се на
територията на с. Лещен и с. Ковачевица в промил върху данъчната
оценка на имота.
- За услугата по събиране и транспортиране на битовите отпадъци за
селата с. Лещен и с. Ковачевица до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране
- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации
- За услугата
по
поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места и селищните образувания в
общината
За нежилищни имоти на предприятия, когато таксата е според
вида и броя на съдовете, ТБО се определя по цената на
еднократна обработка на съд както следва:
- Контейнер тип „Бобър” с обем 1,1 м 3
- Кофа тип „Мева” с обем от 0,11 м 3

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

1,85 ‰

12,00 ‰
7,06 ‰
1,52 ‰
3,42 ‰

29, 00 лв.
5, 00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 269
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 3 Кандидатстване на Община Гърмен по процедура за директно
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ
ОБЯД В УСЛОВИЯ ЗА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID -19“ по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 12 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 269
1. Дава съгласие Община Гърмен да кандидатства с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 5.001 – „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
2. Възлага на кмета на община Гърмен да подготви и подаде по електронен път чрез
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в
периода 2014-2020 (ИСУН 2020) проектно предложение по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - ТОПЪЛ
ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 270
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 4. Искане от Виолета Иванова Ролева – директор на ДГ „Никола
Вапцаров“ с. Дебрен.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 270
1. Дава съгласие в УПИ XVI, кв. 29 по плана на с. Дебрен, публична общинска
собственост да се извърши проектиране пристройка към съществуващата детска градина.
2. Проектирането да се изпълни за сметка на бюджета на ДГ „Никола Вапцаров“, с.
Дебрен.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 271
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 5. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор
№ 18366.96.5 местност „Маноле/О/“, землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград.
На основание 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 25, ал. 3, 4, 5, 6 от ЗСПЗЗ чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1
от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 271
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 25, ал. 3, 4, 5, 6, от ЗСПЗЗ, Общинския съвет
с.Гърмен дава предварително съгласие за промяна на предназначението за изработване на
ПУП-ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе за транспортен достъп до
поземлен имот с идентификатор 18366.96.5, местност „Маноле/О/“ на „Лукспелет“ ЕООД,
по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК
кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград, преминаващ през: поземлен имот с идентификатор 18366.96.313, местност
„Маноле/О/“, землище с. Гърмен – селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с
идентификатор 18366.96.314, местност „Маноле/О/“, землище с. Гърмен – селскостопански
път на община Гърмен, поземлен имот с поземлен имот с идентификатор 18366.96.431,
местност „Маноле/О/“, землище с. Гърмен – друг вид водно течение на община Гърмен и
поземлен имот с поземлен имот с идентификатор 18366.96.208, местност „Маноле/О/“,
землище с. Гърмен – пасище на община Гърмен .
Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 272
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 5. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор
№ 18366.96.5 местност „Маноле/О/“, землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 272
2. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се
изработи на ПУП-ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе за
транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.96.5, местност „Маноле/О/“
на „Лукспелет“ ЕООД, по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния
директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен,
община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през: поземлен имот с идентификатор
18366.96.313, местност „Маноле/О/“, землище с. Гърмен – селскостопански път на община
Гърмен, поземлен имот с идентификатор 18366.96.314, местност „Маноле/О/“, землище с.
Гърмен – селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с поземлен имот с
идентификатор 18366.96.431, местност „Маноле/О/“, землище с. Гърмен – друг вид водно
течение на община Гърмен и поземлен имот с поземлен имот с идентификатор 18366.96.208,
местност „Маноле/О/“, землище с. Гърмен – пасище на община Гърмен .
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.
Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочени
дължина на трасето.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 273
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 5. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ план на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор
№ 18366.96.5 местност „Маноле/О/“, землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 273
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 Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект на ПУП-ПП /подробен
устройствен план - парцеларен план/ на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с
идентификатор 18366.96.5, местност „Маноле/О/“ на „Лукспелет“ ЕООД, по одобрената със
Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград,
преминаващ през: поземлен имот с идентификатор 18366.96.313, местност „Маноле/О/“,
землище с. Гърмен – селскостопански път на община Гърмен, поземлен имот с
идентификатор 18366.96.314, местност „Маноле/О/“, землище с. Гърмен – селскостопански
път на община Гърмен, поземлен имот с поземлен имот с идентификатор 18366.96.431,
местност „Маноле/О/“, землище с. Гърмен – друг вид водно течение на община Гърмен и
поземлен имот с поземлен имот с идентификатор 18366.96.208, местност „Маноле/О/“,
землище с. Гърмен – пасище на община Гърмен .
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.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 274
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 6. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до поземлен
имот с идентификатор № 18366.20.51 местност „Решманица“, землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 274
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общинския съвет с.Гърмен дава предварително
съгласие за промяна на предназначението за изработване на за ПУП- ПП /подробен
устройствен план – парцеларен план/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен
достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.20.51, местност „Решманица“, землище
село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, на Мустафа Тюлфитов Караибраимов по
одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК
кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград, преминаващ през: поземлен имот с идентификатор 18366.22.362, местност
„Решманища“, землище с. Гърмен – селскостопански път на община Гърмен.
Предварителното съгласие е валидно за срок от три години.
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 275
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 6. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до поземлен
имот с идентификатор № 18366.20.51 местност „Решманица“, землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 275
2. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет с. Гърмен разрешава да се
изработи на ПУП- ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на път с
трайна настилка за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.20.51,
местност „Решманица“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, на
Мустафа Тюлфитов Караибраимов по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на
Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище
село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през: поземлен имот с
идентификатор 18366.22.362, местност „Решманища“, землище с. Гърмен – селскостопански
път на община Гърмен.
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.
Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочени
дължина на трасето.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 276
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 6. Разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен
план – парцеларен/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до поземлен
имот с идентификатор № 18366.20.51 местност „Решманица“, землище село Гърмен, община
Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 276
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 Общински съвет Гърмен одобрява предварителен проект на ПУП- ПП /подробен
устройствен план – парцеларен план/ за трасе на път с трайна настилка за транспортен
достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.20.51, местност „Решманица“, землище
село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, на Мустафа Тюлфитов Караибраимов по
одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК
кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград, преминаващ през: поземлен имот с идентификатор 18366.22.362, местност
„Решманища“, землище с. Гърмен – селскостопански път на община Гърмен.
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.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 277
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 7. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 54184.34.6,
местност „Бучето“, по одобрената кадастрална карта на землище село Осиково, община
Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 277
Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план - план за застрояване/ за промяна предназначението на имот с
идентификатор 54184.34.6, местност „Бучето“, по одобрената Заповед № РД -181664/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Осиково, 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.
Изработването на проекта за ПУП-ПЗ да се възложи Росен Джалив.
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
ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 278
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 8. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен устройствен
план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.68.41, местност
„Въпата“, по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на землище село
Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ .
С 16 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 278
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 поземлен имот с
идентификатор 18366.68.41, местност „Въпата“, по одобрените със Заповед № РД -18299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за „Цех за
преработка на камък, търговски обект, складови помещения и офис помещения“.
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 Мустафа Алилов Качанов.
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.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 279
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 9. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 18366.94.13,
местност „Даръковица“, по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на
землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.
С 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 279
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 поземлен имот с
идентификатор 18366.94.13, местност „Даръковица“, по одобрените със Заповед № РД -18299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални
регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за „Търговски център
– ресторант, складови помещения, кафе-аперитив, автомивка и автокъща“.
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 Евстати Самуилов Мазълов..
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.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 280
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 10. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУППП/ на трасе на път за достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.94.13, местност
„Даръковица“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
С 15 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 280
1. Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ на трасе на
път за достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.94.13, местност „Даръковица“, на
Евстати Самуилов Мазълов по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на
Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище
село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през:
- поземлен имот с идентификатор 18366.94.375, местност „Даръковица“, по одобрената със
Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград –
селскостопански път на община Гърмен .
- поземлен имот с идентификатор 18366.94.369, местност „Даръковица“, по одобрената със
Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград –
пасищет на община Гърмен,
- поземлен имот с идентификатор 18366.94.448, местност „Даръковица“, по одобрената със
Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград – друг
вид водно течение - на община Гърмен,
2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на община Гърмен за обнародване
в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва в тридесет дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административен съд
Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН
РЕШЕНИЕ № 281
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТ ПРОТОКОЛ № 13/30.12.2020
ГОДИНА
ОТНОСНО: 11. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУППП/ на трасе на път за достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.68.41, местност
„Въпата“, землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
С 17 - гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 281
1. Одобрява се ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен планна на трасе на
път за достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.68.41, местност „Въпата“, на
Мустафа Алилов Качанов по одобрената със Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на
Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на землище
село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през:
- поземлен имот с идентификатор 18366.68.48, местност „Въпата“, по одобрената със
Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, 3,област Благоевград –
селскостопански път на община Гърмен .
- поземлен имот с идентификатор 18366.68.49, местност „Въпата“, по одобрената със Заповед
№ 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград –
селскактопански път на община Гърмен,
- поземлен имот с идентификатор 18366.95.464, местност „Въпата“, по одобрената със
Заповед № 18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград – друг
вид водно течение - на община Гърмен.
2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на община Гърмен за обнародване
в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва в тридесет дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административен съд
Благоевград.

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………
/С. Куйбишева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П………..
/ инж. Денис Шенгов/
Вярно с оригинала!

