
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№89 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 
Относно: Отчет за работа на ОбС за първото шестмесечие на 2013 година. 
 

 
 
Вносител:Председател на Общински съвет. 
 

  

На основание чл.27, ал. 6,  от ЗМСМА , Общинският съвет  

 
 
 
 

Р Е Ш И : 
 
 
Приема oтчета за работа на Общински съвет град Перущица за първото шестмесечие на 
2013 година. 
 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко Даскалов, Илия 
Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита 
Тонкова, Константин Витанов, 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 
№90 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 
Относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет за първото 
шестмесечие на 2013г. 
 

 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  

На основание чл.21, ал.1 и т.24 от ЗМСМА, Общинският съвет  

 
 
 
 

Р Е Ш И : 
 
Приема отчета за изпълнение на Решенията на Общински съвет за първото 
шестмесечие на 2013г. 
 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 

№91 
 

Протокол № 8 /15.07.2013г. 
 

Относно: Утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ VII от кв.125 от ЗРП на гр.Перущица 
 

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 41, ал.2 от ЗОС  във връзка  с 

чл.41, ал.1, т.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет  

 
Р Е Ш И : 

 
1. Утвърждава оценката от 3000 лв./три хиляди лева/ без ДДС за начална 

тръжна цена при провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
УПИ VII с площ от 262 кв.м от кв.125 от ЗРП на гр.Перущица, при граници:  УПИ VI 
от кв.125, УПИ ХXII от кв.125, улица, улица. 

Данъчната оценка на имота възлиза на  912.50 лв . 

           2. Упълномощава Кмета на Община Перущица  да организира и проведе 
публичен търг за продажба на гореописания имот - частна общинска собственост 
при началната тръжна цена от 3 000лв. без ДДС, като определи и утвърди 
останалите условия на търга. 

3.След провеждане на публичния търг, упълномощава Кмета на Община 
Перущица да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 

Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 

№92 
 

Протокол № 8 /15.07.2013г. 
 
Относно: Утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ ІV от кв.125 от ЗРП на гр.Перущица 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 41, ал.2 от ЗОС  във връзка  с 

чл.41, ал.1, т.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет  

 
Р Е Ш И : 

 
1.Утвърждава оценката от 3400 лв./три хиляди и четиристотин лева/ без ДДС 

за начална тръжна цена при провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на УПИ ІV с площ от 297кв.м. от кв.125 от ЗРП на гр.Перущица, при 
граници:  улица, УПИ III от кв.125, УПИ IХ от кв.125, УПИ V от кв.125 

Данъчната оценка на имота възлиза на 1034   лв .  

         2. Упълномощава Кмета на Община Перущица  да организира и проведе 
публичен търг за продажба на гореописания имот - частна общинска собственост 
при началната тръжна цена от 3 400лв. без ДДС, като определи и утвърди 
останалите условия на търга. 

         3.След провеждане на публичния търг, упълномощава Кмета на Община 
Перущица да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 

Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”:12  / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 
№93 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 
Относно: Заемообразно покриване на временен дефицит в извънбюджетната 
сметка на Община Перущица. 
 

 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският съвет  

 
Р Е Ш И : 

 
Дава съгласие за прехвърляне от бюджетната сметка на Община Перущица 

в извънбюджетната сметка, средства в размер на 2500,00лв. /двехиляди и 
петстотин лева/, необходими за покриване на разходи към по-горе посоченото по 
проект „Община Перущица – неделима част от историята, културата и бъдещето 
на Европа“, дог. №16/313/00019/24.06.2011г., мярка 313 от ПРСР, сключен между 
Община Перущица и ДФ“Земеделие“ – Разплащателна агенция. 
 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 
№94 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 
Относно: Постъпило искане от г-жа Живка Дамянова, в качеството си на секретар на 
Туристическо дружество „Върховръх” гр. Перущица да кандидатства пред Държавен Фонд 
„Земеделие” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, приоритетна ос 3 
„Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” от Програма за 
развитие на селските райони (2007-2013 год.), с проект: ”Основен ремонт, реконструкция и 
модернизация на Туристическа спалня – гр. Перущица”. 
 

 
 
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 от името и за сметка на сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „Туристическо Дружество Върховръх” – гр. Перущица с проект ”Основен ремонт, 

реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – гр. Перущица” пред Държавен Фонд 

„Земеделие” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, приоритетна ос 3 „Качество 

на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” от ПРСР(2007-2013г.). 

2. Потвърждава, че всички дейности по проект  ”Основен ремонт, реконструкция и модернизация 

на Туристическа спалня – гр. Перущица”  отговарят на приоритетите на Общинския план за 

развитие на община Перущица. 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко Даскалов, Илия 
Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита 
Тонкова, Константин Витанов, 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 
№95 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

територията на община Перущица. 

 

 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.2 от ЗОС, 
Общинският съвет  

 
Р Е Ш И : 

 
 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

територията на община Перущица. 
 

Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 
№96 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за установяване на 

жилищните нужди, настаняване и продажба на общински жилища. 
 
 

 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2, вр. с чл.45а, 

ал.1 от ЗОС, Общинският съвет  

 
Р Е Ш И : 

 

Приема Наредба за реда и условията за установяване на жилищни 

нужди, настаняване и продажба на общински жилища. 
 
 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 
№97 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата 

на собственост на община Перущица върху общинската част от капитала на 

търговските дружества. 
 

 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.2, вр. с чл.51 

ал.2 от ЗОС, Общинският съвет  

 
Р Е Ш И : 

 
 

Приема Наредба за условията и реда за упражняване правата на 

собственост на община Перущица върху общинската част от капитала на 

търговските дружества. 
 

Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 
№98 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
Относно: Одобряване на проект за ПУП – ПРЗ за поземлен имот 703.23 в местността 
„Язовира”, в землището на гр.Перущица, при провеждане процедура за промяна 
предназначението на  същия  в УПИ I-703.23 за жилищно строителство – къща за гости.  
 

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

На основание чл. чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията,, Общинският съвет  
 

Р Е Ш И : 
 

1. Одобрява проект за ПУП – ПРЗ за поземлен имот 703.23 в местността „Язовира”, в 
землището на гр.Перущица, за промяна предназначението на  същия  в УПИ I-
703.23 за жилищно строителство – къща за гости по обозначените в червено и 
синьо регулационни линии, разположени по имотни граници от северозапад, изток 
и югоизток и улична регулационна линия от югозапад, разположена на 1,5 м 
навътре от имотната граница, и предвидено свободно застрояване, разположено в 
рамките на контура , описан с прекъснати червени линии, успоредни на 
регулационните линии и разположени навътре от тях на три метра, при спазване 
на устройствени показатели, определени в нанесената в чертежа матрица със 
сини линии и стойности за зона Жм. 

2. Решението да се съобщи чрез обнародване в ”Държавен вестник”. 
Заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ , могат да обжалват 
настоящото решение в 30-дневен срок от обнародването му пред 
Административен съд – Пловдив чрез Председателя на Общинския съвет на 
Община Перущица (чл.215, ал.1, ал.4 изр.1 от ЗУТ във връзка с чл.25, т.6 от 
ЗМСМА). 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко Даскалов, Илия 
Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита 
Тонкова, Константин Витанов, 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 
№99 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 
 
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен Устройствен План - 
План за регулация и застрояване за поземлени имоти 099032, 099033, 099034, 099035, 
които се намират в местността „Ланищата”, в землището на гр.Перущица с ЕКАТТЕ 55909, 
общ.Перущица за промяна предназначението на същите от земеделска земя с НТП-нива в 
терени за „Къща за гости” , „ Цех за производство на бира” и „Цех за производство на вино”. 
 
 

 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 
 

  
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, 

т.11 от ЗМСМА и чл.124 а, ал.1 и чл.124 а, ал.5 от Закона за устройство на територията, 
Общинският съвет  

 
 

Р Е Ш И : 
 
 

 

1.РАЗРЕШАВА по искане и за сметка от заинтересуваното лице - собственик на 
поземлените имоти, подало горното заявление, изработването на проект за Подробен 
устройствен план –План за регулация и застрояване за поземлени имоти 099032, 099033, 
099034, 099035, в местност „Ланищата”, в землището на гр.Перущица, общ.Перущица, за 
промяна предназначението на същите от земеделска земя с НТП-нива в терени за „Къща за 
гости” , „ Цех за производство на бира” и „Цех за производство на вино”.  
 
 
 
 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко Даскалов, Илия 
Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита 
Тонкова, Константин Витанов, Грозданка Сендова/.   
Брой „ПРОТИВ”:0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 
 
 
 
 
 
 



2. ОДОБРЯВА планово - техническо задание за изготвяне на Подробен Устройствен План – 
План за регулация и застрояване за поземлени имоти 099032, 099033, 099034, 099035, в 
местност „Ланищата”, в землището на гр.Перущица, общ.Перущица, за промяна 
предназначението на същите от земеделска земя с НТП-нива в терени за „Къща за гости” , „ 
Цех за производство на бира” и „Цех за производство на вино”.  
 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”:12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко Даскалов, Илия 
Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита 
Тонкова, Константин Витанов, Грозданка Сендова/.   
Брой „ПРОТИВ”:0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 

 

3.Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на 
други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на 
интернет страницата на общината и в един местен вестник 
4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ. 
 
 

 
 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№100 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен Устройствен План - 
План за регулация и застрояване за ПИ 710.232, в местност „Панов връх”, в землището на 
гр.Перущица с ЕКАТТЕ 55909, общ.Перущица за промяна предназначението на същия от 
нива в терен за жилищно строителство. 
 

 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от 

Закона за устройство на територията, Общинският съвет  
 
 

Р Е Ш И : 
 

1. ОДОБРЯВА планово - техническо задание за изготвяне на Подробен Устройствен 
План – План за регулация и застрояване за поземлен имот 710.232, в местност 
„Панов връх”, в землището на гр.Перущица, с ЕКАТТЕ 59909, общ.Перущица , за 
промяна предназначението на същия от „нива” в терен за „жилищно застрояване”.  

2. РАЗРЕШАВА да се изработи проект за Подробен Устройствен План–План за 
регулация и застрояване за поземлен имот 710.232, в местност „Панов връх”, в 
землището на гр.Перущица, с ЕКАТТЕ 59909, общ.Перущица , за промяна 
предназначението на същия от „нива” в терен за „жилищно застрояване”.            

3. Проектът  да се изготви в съответствие с Наредба №7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ и 
Наредба 8 за обем и съдържание на устройствените планове, включително 
необходимите схеми за осигуряване транспортно обслужване , Ел и ВиК захранване и 
отвеждане, съгласуване със съответните експлоатационни дружества, контролни 
органи и институции, в т.ч. РИОСВ, ОД Пътна полиция-Пловдив, ОД”Земеделие”-
Пловдив. Да се представи геодезическо заснемане и трасировъчен план. 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12  / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко Даскалов, 
Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита 
Тонкова, Константин Витанов, 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 
№101 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 
Относно: Възстановяване на признати имоти в съществуващи  /възстановими/ 
стари реални граници в землището на гр.Перущица съгласно преписка на ОСЗ гр. 
Стамболийски с  № РД05 -441 от 17.06.2013 г. 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  
На основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27 от ПРЗ 

на ЗИЗСПЗЗ, обнародван в ДВ бр.62 от 2010 г., съгласно преписка на ОСЗ гр. 

Стамболийски с. № РД05 -441 от 17.06.2013 г., Общинският съвет  

 
Р Е Ш И : 

 
 

 Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на 
наследници на Владимир Георгиев Айвазов по молба с входящ №49-02/284 от 
26.11.2012г., който попада в имот №190194 с площ 2,512 дка м. “Баждарница”, а 
другият попада в имот № 120067 с площ 0,627 дка м. “Пастуша”. Заявител по 
преписката е Йордана Петрова Мараджийска. 
 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 
№102 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 
Относно: Възстановяване на признати имоти в съществуващи  /възстановими/ 
стари реални граници в землището на гр.Перущица съгласно преписка на ОСЗ гр. 
Стамболийски с  № РД05 -425 от 07.06.2013 г. 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  
На основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27 от ПРЗ 

на ЗИЗСПЗЗ, обнародван в ДВ бр.62 от 2010 г., съгласно преписка на ОСЗ гр. 

Стамболийски с. № РД05 -425 от 07.06.2013 г., Общинският съвет  

 
Р Е Ш И : 

 
 

 Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на 
наследници на Ангел Проданов Божков по молба с входящ №49-02/130 от 
15.05.2013г., който попада в имот №140216 с площ 9,292 дка м. “Върбовик”. 
Заявител по преписката е Анелия Любомирова Божкова.. 
 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”:12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 

№103 
 

Протокол № 8 /15.07.2013г. 
 
Относно: Възстановяване на признати имоти в съществуващи  /възстановими/ 
стари реални граници в землището на гр.Перущица съгласно преписка на ОСЗ гр. 
Стамболийски с  № РД05 -421 от 06.06.2013 г. 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  
На основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27 от ПРЗ 

на ЗИЗСПЗЗ, обнародван в ДВ бр.62 от 2010 г., съгласно преписка на ОСЗ гр. 

Стамболийски с. № РД05 -421 от 06.06.2013 г., Общинският съвет  

 
Р Е Ш И : 

 
1. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на 
наследници на Стоян Димитров Лозанов по молба с входящ №49-02/210 от 
01.10.2012г., който попада в имот №210370 с площ 7,000 дка м. “Извора ”, а 
другият попада в части от имоти №190181, №240311 и №240202  с площ 10,003 
дка м. “Кутела ”. Заявител по преписката е Лилия Стоянова Георгиева. 
 

2. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на 
наследници на Георги Апостолов Кънев по молба с входящ №49-02/102 от 
17.04.2013г., който попада в имот №320009 с площ 4,000 дка м. “Каменки”. 
Заявител по преписката е Мая Кънева Иванова. 
 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”:12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 
№105 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 

Относно: Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот –частна 
общинска собственост, съставляващ поземлен имот № 000697, ПИ № 002149 и ПИ № 
002161 по картата на възстановената собственост, находящи  се в местността „ Каменки” в 
землището на гр.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.9 от ЗОС , чл. 35, ал. 4 от Закона за общинската собственост , във 
връзка  с чл.48 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество, Общинският съвет  

 
 

Р Е Ш И : 
 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2013год.. като включва в раздел за недвижимите имоти –частна общинска 
собственост, предвидени за продажба, следните недвижими имоти : 

А)  ПИ № 000697 с площ от 3, 059 дка , находящ се в землището на гр.Перущица, 
ЕКАТТЕ : 55909  , статут- частна общинска собственост,  НТП – друга селско –стопанска 
територия, при граници :  имот № 280125 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280124 лозе на „ 
Вин Дор” ЕООД, имот № 280400 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 002153 полски път на 
Община Перущица, имот № 000355 полски път на Община Перущица, имот № 000680 
изград.торище на Общ.Перущица, имот № 000698 полски път на Община Перущица, имот 
000696 стопнски двор та ДПФ – МЗХ, имот № 000695 терен за силаж на „ Арт Вин” ООД, имот 
№ 000694 терен за силаж на „ Арт Вин” ООД, имот № 000689 терен за силаж на „ Арт вин” 
ООД, имот № 000686 кравеферма на „ Арт вин” ООД, имот № 002148 полски път на Община 
Перущица и имот № 002161 др.селско0-стопанска територия на Общ.Перущица. 

Б) поземлен имот № 002149 с площ от 0, 837 дка, находящ се в землището на 
гр.Перущица, ЕКАТТЕ : 55909,статут – частна общинска собственост, начин на трайно 
ползване - друга селско –стопанска територия, при граници : имот № 280202 лозе на „ Вин 
Дор” ЕООД, имот № 280135 лозе на наследниците на Иван Петров Гълъбов и др, имот № 
280136 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280137 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280903 
лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 002161 др.селско- стопанска територия на Община 
Перущица, имот № 000687 лозе на „ Вин Дор „ ЕООД, имот № 002161 др.селско- стопанска 
територия на Общ.Перущица, имот № 280129 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280128 лозе 
на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 003701 полски път на Общ.Перущица, имот № 280133 лозе на „ 
Вин Дор” ЕООД, имот №  280134 лозе на „ Вин Дор” ЕООД; 



В) поземлен имот № 002161 с площ от 2, 146 дка, находящ се в землището на 
гр.Перущица, ЕКАТТЕ : 55909, статут –частна общинска собственост, начин на трайно 
ползване - друга селско –стопанска територия, при граници : имот № 002153 полски път на 
Община Перущица, имот № 280128 лозе на „ Вин Дор4 ЕООД, имот № 280129 лозе на „ Вин 
Дор” ЕООД, имот № 002149 др.селск.територия на Община Перущица, имот № 000687 лозе 
на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 002149 др.селск.територия, имот № 280903 лозе на „ Вин Дор” 
ЕООД, имот № 280138 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280237 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, 
имот № 002162 полски път на Община Перущица, имот № 280187 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, 
имот № 001175 полски път на Община Перущица, имот № 280175 лозе на „ Вин Дор” ЕООД , 
имот № 002148 полски път на Община Перущица, имот № 000697 др.селск.територия на 
Община Перущица , имот № 280125 лозе на „ Вин Дор” ЕООД и имот № 280124 лозе на „ Вин 
Дор” ЕООД.  

ІІ.Дава съгласие за  продажба чрез публичен търг на  следните недвижими имоти – 
частна общинска собственост, а именно :  

 А)  ПИ № 000697 с площ от 3, 059 дка , находящ се в землището на гр.Перущица, 
ЕКАТТЕ : 55909  , статут- частна общинска собственост,  НТП – друга селско –стопанска 
територия, при граници :  имот № 280125 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280124 лозе на „ 
Вин Дор” ЕООД, имот № 280400 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 002153 полски път на 
Община Перущица, имот № 000355 полски път на Община Перущица, имот № 000680 
изград.торище на Общ.Перущица, имот № 000698 полски път на Община Перущица, имот 
000696 стопански двор та ДПФ – МЗХ, имот № 000695 терен за силаж на „ Арт Вин” ООД, 
имот № 000694 терен за силаж на „ Арт Вин” ООД, имот № 000689 терен за силаж на „ Арт 
вин” ООД, имот № 000686 кравеферма на „ Арт Вин” ООД, имот № 002148 полски път на 
Община Перущица и имот № 002161 др.селско0-стопанска територия на Общ.Перущица. 

Б) поземлен имот № 002149 с площ от 0, 837 дка, находящ се в землището на 
гр.Перущица, ЕКАТТЕ : 55909,статут – частна общинска собственост, начин на трайно 
ползване - друга селско –стопанска територия, при граници : имот № 280202 лозе на „ Вин 
Дор” ЕООД, имот № 280135 лозе на наследниците на Иван Петров Гълъбов и др, имот № 
280136 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280137 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280903 
лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 002161 др.селско- стопанска територия на Община 
Перущица, имот № 000687 лозе на „ Вин Дор „ ЕООД, имот № 002161 др.селско- стопанска 
територия на Общ.Перущица, имот № 280129 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280128 лозе 
на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 003701 полски път на Общ.Перущица, имот № 280133 лозе на „ 
Вин Дор” ЕООД, имот №  280134 лозе на „ Вин Дор” ЕООД; 

В) поземлен имот № 002161 с площ от 2, 146 дка, находящ се в землището на 
гр.Перущица, ЕКАТТЕ : 55909, статут –частна общинска собственост, начин на трайно 
ползване - друга селско –стопанска територия, при граници : имот № 002153 полски път на 
Община Перущица, имот № 280128 лозе на „ Вин Дор4 ЕООД, имот № 280129 лозе на „ Вин 
Дор” ЕООД, имот № 002149 др.селск.територия на Община Перущица, имот № 000687 лозе 
на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 002149 др.селск.територия, имот № 280903 лозе на „ Вин Дор” 
ЕООД, имот № 280138 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, имот № 280237 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, 
имот № 002162 полски път на Община Перущица, имот № 280187 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, 
имот № 001175 полски път на Община Перущица, имот № 280175 лозе на „ Вин Дор” ЕООД , 
имот № 002148 полски път на Община Перущица, имот № 000697 др.селск.територия на 
Община Перущица , имот № 280125 лозе на „ Вин Дор” ЕООД и имот № 280124 лозе на „ Вин 
Дор” ЕООД.  

 



         ІІІ. Упълномощава на Кмета на Община Перущица да възложи   изготвяне на 
пазарната оценка на имота, съгласно чл.48, ал.2 от   Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинското имущество. 
 
 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко Даскалов, Илия 
Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита 
Тонкова, Константин Витанов, 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 
№106 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
 
Относно: Даване  на съгласие за изменение КВС на землище Перущица, Oбщина 
Перущица – отразяване на съществуващ полски път, преминаващ през имот № 
210366  , собственост на Община Перущица. 
 
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. 
 

  
На основание чл., 21, ал.2 от ЗМСМА и  чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 8, ал. 1 от ЗОС , Общинският съвет  

 
 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на КВС на землище гр.Перущица,ЕКАТТЕ 
55909, община Перущица като бъде отразен съществуващ полски път, минаващ 
през североизточната част на поземлен имот№  210366 с НТП –изоставена нива, 
собственост на Община Перущица, съгласно изготвената скица –предложение . 
 2. Упълномощава Кмета на Община Перущица да осъществи по –
нататъшните процедури по заснемане и отразяване на полския път . 
 
 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, 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 
№107 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
Относно: Кандидатстване с проект: „Повишаване качеството на живот, чрез 
подобряване достъпа до спортни и свързани със свободното време дейности и 
услуги в община Перущица” по схема за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 
”Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, пред Сдружение Местна 
Инициативна група „Тракийско – Родопска яка”, 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: „Повишаване качеството на живот, чрез 
подобряване достъпа до спортни и свързани със свободното време дейности и услуги в 
община Перущица” по схема за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 ”Основни 
услуги на населението и икономиката в селските райони”, пред Сдружение Местна 
Инициативна група „Тракийско – Родопска яка”, 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: „Повишаване качеството на живот, чрез 
подобряване достъпа до спортни и свързани със свободното време дейности и услуги в 
община 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: „Повишаване качеството на живот, 
чрез подобряване достъпа до спортни и свързани със свободното време дейности и 
услуги в община Перущица”. 
 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко Даскалов, Илия 
Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита 
Тонкова, Константин Витанов, 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 
№108 

 
Протокол № 8 /15.07.2013г. 

 
Относно: Кандидатстване с проект: „Изграждане на зона за спорт, включваща 
мултифункционално игрище и фитнес на открито” по схема за безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 321 ”Основни услуги на населението и икономиката в селските 
райони”, пред Сдружение Местна Инициативна група „Тракийско – Родопска яка”, 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: „Изграждане на зона за спорт, включваща 
мултифункционално игрище и фитнес на открито” по схема за безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 321 ”Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, 
пред Сдружение Местна Инициативна група „Тракийско – Родопска яка” 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: „Изграждане на зона за спорт, включваща 
мултифункционално игрище и фитнес на открито”  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: „Изграждане на зона за спорт, 
включваща мултифункционално игрище и фитнес на открито”. 
 
 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко Даскалов, Илия 
Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита 
Тонкова, Константин Витанов, 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 

№109 
 

Протокол № 8 /15.07.2013г. 
 
Относно: Кандидатстване с проект: „Рехабилитация на детска площадка, доставка 

и монтаж на нови съоръжения за игра и отдих” по схема за безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”, пред  Сдружение 
Местна Инициативна група „Тракийско – Родопска яка”, 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: „Рехабилитация на детска площадка, 
доставка и монтаж на нови съоръжения за игра и отдих” по схема за безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”, пред  
Сдружение Местна Инициативна група „Тракийско – Родопска яка”, 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: „Рехабилитация на детска площадка, 
доставка и монтаж на нови съоръжения за игра и отдих” 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: „Рехабилитация на детска площадка, 
доставка и монтаж на нови съоръжения за игра и отдих”. 

 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 12 
Брой „ЗА”: 12 / Елена Симеонова, Жана Аргирова, д-р Атанас Насков, Васко 
Даскалов, Илия Динкин, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда 
Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, Грозданка Сендова/.   
Брой „ПРОТИВ”:0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 
 

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


