
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№59 

 
Протокол № 5 /22.04.2013г. 

 
 

Относно: Разделяне на ПИ № 290054, ПИ № 290116 и ПИ № 290051, собственост на 
Община Перущица . 
 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 25  от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет   

 
 

Р Е Ш И : 
 
 

1. Дава  съгласие поземлен имот № 290051 с площ от 85, 496 дка,  находящ се в 
землището на гр.Перущица, ЕКАТТЕ 55909, обл.Пловдивска, с начин на трайно 
ползване „ пасище, мера”, девета категория, с характер на собствеността „ публична 
общинска собственост”, актуван с АОС № 17, вписан в агенция по вписванията –
гр.Пловдив № 26871/ 06.11.2012 год, акт № 113, том 75, находящ се в местността „ 
Свети Никола” , при граници : ПИ № 000671 нива за строит. На Общ.Перущица, ПИ № 
001350 полски път на Община Перущица, ПИ № 290054 пасище с храсти на 
Общ.Перущица, ПИ № 290116 полски път на Общ.Перущица, ПИ № 325015 иглолистна 
гора на МЗХ- ДГС „ Кричим”, Пи № 290118 – пасище, мера на Общ.Перущица, Пи № 
000280 полски път на Общ.Перущица, Пи № 290103 – нива на насл.Петър Тодоров 
Андреев, ПИ № 290104 нивана насл. На Борис Тодоров Влаев, ПИ № 290120 пасище, 
мера на Общ.Перущица, ПИ № 290105 нива на Общ.Перущица , ПИ № 290091 залесена 
територия на МЗХ –ДГС „ Кричим” и ПИ № 290124 пасище, мера на Общ.Перущица  да 
бъде разделен на две части, както следва: 

1.1. Част първа от ПИ № 290051  да бъде с проектна площ от 79 448 кв.м. 
1.2. Част втора от ПИ № 290051, която част попада в обекта „ Паметника на трите 

поколения” , да бъде с проектна площ от 6 048 кв.м.  
2. Дава  съгласие поземлен имот № 290054 с площ от 33,324 дка,  находящ се в 

землището на гр.Перущица, ЕКАТТЕ 55909, обл.Пловдивска, с начин на трайно 
ползване „ пасище с храсти”, девета категория, с характер на собствеността „ 
публична частна собственост”, актуван с АОС № 79, вписан в агенция по вписванията 
–гр.Пловдив № 26859/ 06.11.2012 год, акт № 101, том 75 , находящ се в местността „ 
Свети Никола” , при граници : ПИ № 290053 пасище с храсти на Роза Георгиева 
Янкулова, ПИ № 000765 нива за строит. На община Перущица, ПИ № 290050 пасище 
,мера на Общ.Перущица, ПИ № 290116 полски път на Община Перущица,ПИ № 290051 
пасище, мера на Общ.Перущица, ПИ № 001350 полски път на Общ.Перущица, ПИ № 
001351 др.залесена територия на Общ.Перущица, ПИ № 001350 полски път на 
Общ.Перущица, ПИ № 000631 населено място на Общ.Перущица, ПИ № 290113 
пасище, мера на Общ.Перущица и ПИ № 000765 нива за строит. На Общ.Перущица  да 
бъде разделен на две части, както следва: 



1.1. Част първа от ПИ № 290054 да  бъде с проектна площ от 32 489 кв.м. 
1.2. Част втора от ПИ № 290054, която част попада в обекта „ Паметника на трите 

поколения”  да бъде с проектна площ от 835 кв.м.  
3. Дава  съгласие  поземлен имот № 290116, съставляващ полски път,  находящ се в 

землището на гр.Перущица, ЕКАТТЕ 55909, обл.Пловдивска, находящ се в местността „ 
Свети Никола”  да бъде разделен на две части, като от частта ,попадаща в обекта „ 
Паметника на трите поколения”, да  се образува нов поземлен имот с проектна площ 
от  31 кв.м.  

 
    4. Възлага на Кмета на Община Перущица изпълнението на горното решение. 

 

 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 11  
Брой  „ЗА”: 11/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Салчо Салчев, Иван 
Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, Васко 
Даскалов, Грозданка Сендова/.  
Брой „ПРОТИВ”:0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 
 

        
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……... 
             /Иван Муров /  
 
 
Вярно с оригинала:....................................... 
              /Борислава Борисова-Дардова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА 

 
РЕШЕНИЕ 

№60 
 

Протокол № 5 /22.04.2013г. 
 
Относно: Кандидатстване с проект: Обновяване на исторически паметник – Нов 
мемориален „Паметник на трите поколения” гр. Перущица по схема за безвъзмездна 
финансова помощ пред Държавен Фонд „Земеделие” по мярка 313 ”Насърчаване на 
туристическите дейности” приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на 
възможностите за заетост”, която се реализира с финансовата подкрепа на Програма за 
развитие на селските райони (2007 – 2013 год.), съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  Общинският съвет   
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект Обновяване на исторически паметник 

– Нов мемориален „Паметник на трите поколения” гр. Перущица по схема за 

безвъзмездна финансова помощ пред Държавен Фонд „Земеделие” по мярка 313 

”Насърчаване на туристическите дейности” приоритетна ос 3 „Качество на живот и 

разнообразяване на възможностите за заетост”, която се реализира с финансовата 

подкрепа на Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013 год.), съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.  

2. Потвърждава, че всички дейности по проект: Обновяване на исторически 

паметник – Нов мемориален „Паметник на трите поколения” гр. Перущица отговарят на 

приоритетите на Общинския плана за развитие. 

3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички необходими действия, 

свързани с комплектоване и входиране на проект: Обновяване на исторически паметник – 

Нов мемориален „Паметник на трите поколения” гр. Перущица. 

Брой съветници 13 
Брой присъствали 11  
Брой  „ЗА”: 11/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Салчо Салчев, Иван 
Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, Васко 
Даскалов, Грозданка Сендова/.  
Брой „ПРОТИВ”:0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 
 

        
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……... 
             /Иван Муров /  
Вярно с оригинала:....................................... 
              /Борислава Борисова-Дардова/ 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА 

 
РЕШЕНИЕ 

№61 
 

Протокол № 5 /22.04.2013г. 
 
Относно: Кандидатстване с проект: Реконструкция на улична мрежа, тротоари и 
площад „27-ми Априлий” гр. Перущица по схема за безвъзмездна финансова помощ по 
мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”, приоритетна ос 3 „Качество на 
живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, която се реализира с финансовата 
подкрепа на Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013 год.), съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  Общинският съвет   
 

Р Е Ш И : 
 
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площад 
„27-ми Априлий” гр. Перущица по схема за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 
”Обновяване и развитие на населените места”, приоритетна ос 3 „Качество на живот и 
разнообразяване на възможностите за заетост”, която се реализира с финансовата подкрепа на 
Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013 год.), съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.  

 
2. Потвърждава, че всички дейности по проект: Реконструкция на улична мрежа, тротоари и 
площад „27-ми Априлий”  гр. Перущица отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие. 

 
3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички необходими действия, свързани с 

комплектоване и входиране на проект: Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площад „27-ми 

Априлий” гр. Перущица. 

 

Брой съветници 13 
Брой присъствали 11  
Брой  „ЗА”: 11/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Салчо Салчев, Иван 
Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, Васко 
Даскалов, Грозданка Сендова/.  
Брой „ПРОТИВ”:0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 
 

        
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……... 
             /Иван Муров /  
 
 
Вярно с оригинала:....................................... 
              /Борислава Борисова-Дардова/ 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№62 

 
Протокол № 5 /22.04.2013г. 

 
 
Относно: Предложение за заемообразно прехвърляне на средства от бюджетна в 
извънбюджетна сметка на община Перущица. 
 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.24, ал.1 от Закона за общинските 
бюджети,  Общинският съвет   

 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласието си да прехвърли 2 515,54 лв. от бюджетна в извънбюджетна 

сметка за финансиране разходи за заплати по проект ”Ново начало – от образование към 

заетост”. 

 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 11  
Брой  „ЗА”: 11/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Салчо Салчев, Иван 
Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, Васко 
Даскалов, Грозданка Сендова/.  
Брой „ПРОТИВ”:0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 
 

        
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……... 
             /Иван Муров /  
 
 
Вярно с оригинала:....................................... 
              /Борислава Борисова-Дардова/ 
 
 


