ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№100
Протокол № 15/24.09.2012г.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администратирането
на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община
Перущица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица
На основание чл. 8 от ЗНА, чл. 9 от ЗМДТ, чл. 21 ал. 1 т. 7, ал. 2 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията
на Община Перущица (приета с Решение № 60 по Протокол № 8/30.05.2012 г.), както
следва:
§ 1. В чл. 2 ал. 3, след думата "права" се поставя запетая.
§ 2. В чл. 5, т. 1-4, накрая препинателният знак навсякъде се заменя с точка и запетая.
§ 3. В чл. 7 след думата "реда" се поставя запетая.
§ 4. В чл. 11 ал. 4 прилагателното "горепосочения" се поставя в пълен член.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изр. 1 думата "Размера" се поставя в пълен член.
2. В ал. 2 изр. 2 празното място между думата "отпадъци" и запетаята се премахва.
3. В ал. 3 след думите "имоти" и "отпадъци" се поставя запетая.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Във въвеждащото изречение празното място между съкращението "ЗМДТ" и
двоеточието се премахва.
2. Т. 1 се изменя така:
/1/ собственика на имота, като
а) собственикът на сграда, построена върху поземлен имот – държавна или
общинска собственост, дължи таксата за този имот или съответната част от
него;
б) за имоти – собственост на община Перущица, ползвани или наети от
други лица, таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя,

съответно ползвателя, който в договора за наем или ползване се задължава
да възстанови на общината дължимата от нея такса;
3. В т. 3 накрая точката се заменя с точка и запетая.
4. Въвежда се нова т. 4:
/4/ за имот – държавна или общинска собственост, който е предоставен за
управление – лицето, на което имотът е предоставен за управление.
§ 7. В чл. 15 ал. 1 т. 3 накрая, точката се заменя с точка и запетая.
§ 8. Чл. 16 се изменя така:
Чл. 16. /1/ Администрирането и освобождаването от таксите за битови отпадъци се
извършва от общинската администрация.
/2/ Не се събира такса за сметосъбирането и сметоизвозването от лица, които няма
да ползват услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през цялата година.
/3/ Лицата по ал. 2 подават в общината до 30 ноември на предходната година
декларация по Образец № 2, в която посочват имота, за който услугата няма да се
ползва. Към декларацията задължително се прилага удостоверение за липса на
задължения към община Перущица съгласно чл. 4 ал. 3 от ЗМДТ във вързка с чл. 87
ал. 6 от ДОПК. Подаването на други писмени документи, различни от образеца, и/или
липсата на подпис на лицето, не води до освобождаване от таксата за сметосъбиране
и сметоизвозване.
/4/ Декларацията се приема и завежда в специален регистър в общината. По
обстоятелствата, посочени в нея, се извършва проверка от комисия, назначена със
заповед на кмета на общината, като при нужда се изискват допълнителни документи
и/или се извършват насрещни проверки.
/5/ В течение на годината, за наличието на условията за освобождаване от такса за
сметосъбиране и сметоизвозване съгласно декларацията по ал. 3, поне веднъж се
извършва ревизия по реда на чл. 9б от ЗМДТ във връзка с чл. 108-127 от ДОПК.
Правото на извършване на допълнителни ревизии в срока по чл. 109 от ДОПК остава
непроменено.
/6/ Проверката на комисията по ал. 4, съответно ревизията по ал. 5, може да се
базира и на информация за ползвани през текущата година услуги, като
водоснабдяване и електроснабдяване, както и на всякакви други разрешени от закона
доказателства.
/7/ Определя се намален с 10 пъти размер на таксата за сметосъбиране и
сметоизвозване за следните категории лица:
а) заведения и дейности на издръжка на общинския бюджет;
б) лица, дължащи таксата за имоти – публична общинска собственост;
в) молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в
страната;
г) читалищата;
д) предприятия и/или организации на хора с увреждания.
§ 9. В чл. 18 ал. 1 след думите "от началото на месеца" се поставя запетая.
§ 10. В чл. 19 ал. 6 думата "реда" се поставя в пълен член.
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, във въвеждащото изречение след думите "/подвижни и преносими/" се
поставя запетая.
2. В ал. 1 т. 1 думите "а/ за централна" се заличават.
3. В ал. 2 съкращението "др." се изписва с цяла дума – "други".

§ 12. В чл. 23 след думата "дейност" се поставя тире.
§ 13. В чл. 24 преди думите "общински паркинг" се поставя думата "платен".
§ 14. Чл. 27 се изменя както следва:
1. В ал. 1 досегашната буква "а)" става изр. 2, като в него изразът "в точка 1" се
заменя с израза "в изр. 1".
2. В ал. 2 празното място между скобата и думата "пълен" се премахва, а накрая
след израза "50%" се поставя точка.
3. Досегашната ал. 3 се разделя на нови ал. 3 и ал. 4 както следва:
/3/ Когато децата са повече от две от едно семейство, таксата се заплаща в пълен
размер за първото и в размер на 50% за второто и всяко следващо от децата.
/4/ Не се заплаща такса за децата, чиито родители са с процент намалена
работоспособност над 71%, за сираци, за децата на загинали при производствени
аварии и природни бедствия, за децата на загинали в изпълнение на служебен
дълг, както и за деца с увреждания с определен процент.
4. Първата от двете досегашни алинеи, обозначена като ал. 4 ("Когато децаблизнаци..."), става ал. 5.
5. Втората от двете досегашни алинеи, обозначена като ал. 4 ("При отсъствие на
децата...") става ал. 6. Празните места между думата "времето" и запетаята, както
и между думата "условие" и запетаята, се премахват.
6. Досегашните ал. 5-7 стават съответно ал. 7-9.
7. В новата ал. 7 (досегашна ал. 5) празните места между думите "освобождаването",
съответно "документи", и следващата ги запетая, се премахва. В новата ал. 9
накрая се поставя точка.
§ 15. В чл. 28 ал. 2 думата "песмено" се заменя с думата "писмено", след думите "следните
документи" се поставя доветочие, а в края на двете подточки се поставя точка и запетая,
съответно точка.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Пред текста на ал. 1 се добавя цифровото й обозначение "/1/".
2. Ал. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите "по чл. 29" се добавят думите "и по чл. 29а".
2. В ал. 2 след думите "деца" и "заведения" се поставя запетая.
§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В Тарифа № 24, в графата "Нормативна уредба по предоставяне на
административната услуга" числото "141" се заменя с числото "142".
2. Тарифа № 28 се изменя както следва:
а) В графата "Наименование на административната услуга" думата "преминаване"
се заменя с думата "прокарване", а след думата "чужд" се поставя запетая, след
която се добавят думите "съответно през общински".
б) В графата "Нормативна уредба по предоставяне на административната услуга"
изразът "Чл. 194 от ЗУТ" се заменя с израза "Чл. 193 ал. 3, съответно ал. 4 предл.
2 от ЗУТ".
3. Тарифа № 29 се изменя така:
а) В графата "Наименование на административната услуга" след думата "чужд" се
поставя запетая, след която се добавят думите "съответно през общински".

б) В графата "Нормативна уредба по предоставяне на административната услуга"
след думите "ал. 2" се поставя запетая, след която се добавят думите "съответно
ал. 3 предл. 2".
4. В Тарифа № 47, в графата "Наименование на административната услуга" празните
места между скобите и думите "кадастрална", "ЗРП" и "ПУП" се премахват.
§ 19. В чл. 36 ал. 3, в началото на изречението предлогът "за" се поставя в главна буква.
§ 20. В чл. 46, думите "чл. 50" се заменят с думите "чл. 43 ал. 2".
§ 21. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В заглавията "Цени на услуги извършвани от общинската администрация" и "Цени
на услуги извършвани от Регионален исторически музей" след думата "услуги" се
поставя запетая, а пред заглавията досегашната номерация "/1/", съответно "/2/" се
променя на "I.", съответно "II."
2. В заглавието на т. I. (съгласно въведената с т. 1 от настоящия параграф
номерация) след думата "услуги" се поставя запетая.
3. В т. I. 5. (съгласно въведената с т. 1 от настоящия параграф номерация), думата
"пунк" се заменя с думата "пункт".
4. В т. I. 9. (съгласно въведената с т. 1 от настоящия параграф номерация) накрая на
съкращението "бр" се поставя точка, а текстовата част се изменя така:
9. Обезщетение за отсечена растителност по чл. 41 ал. 4 във връзка с чл. 40 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Перущица
5. В. т. I. (съгласно въведената с т. 1 от настоящия параграф номерация) се въвежда
нова т. 10:
10. Такса по чл. 42 ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Перущица – за поставяне на общинска марка
"собственост" и издаване на позволително за транспортиране на дървесина,
добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване
4,00 лева
§ 22. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 4 след думите "Закона за местните данъци и такси" запетаята се заменя с
точка, а думите "като измененията и допълненията за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на
територията на Община Перущица" се заличават.
2. § 5 се изменя така:
§ 5. Тази наредба е приета от Общинския съвет гр. Перущица с Решение № 60,
взето с Протокол № 8/30.05.2012 г., и отменя Наредбата за местните такси, приета
на заседание на Общинския съвет с Решение № 17/2003 г.
§ 23. Образец № 2 се изменя както следва:

Образец №2
До
Кмета на община Перущица
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 16 ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Перущица

За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване от

1.1 от ________________________________________________ ЕГН/ЕИК ________________
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/
1.2 адрес __________________________________________________________________
/адрес на местоживеене на лицето или седалището на предприятието/
1.3 представлявано от
____________________________________________________ ЕГН ________________
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/
2.1 и _________________________________________________ЕГН/ЕИК _______________
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/
2.2 адрес __________________________________________________________________
/адрес на местоживеене на лицето или седалището на предприятието/
2.3 представлявано от
__________________________________________________ ЕГН ________________
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/
3. и ________________________________________________ ЕГН________________
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/
адрес __________________________________________________________________
/адрес на местоживеене на лицето/
4. и __________________________________________________ ЕГН ________________
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/
адрес __________________________________________________________________
/адрес на местоживеене на лицето/
5. и _________________________________________________ ЕГН ________________
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/
адрес _________________________________________________________________
/адрес на местоживеене на лицето/
УВАЖАЕМИ _____________________ ,
Декларираме в качеството си на данъчнозадължени лица, че имот с партиден №
_____________________ , представляващ ____________________________________
________________________________________________________________ , находящ се
на адрес: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
/гр.(с.), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет./
няма да се използва от мен/нас през цялата _______________ г.
няма да се използва от мен/нас от придобиването му на ______________ ______________ г.
до ____________ _____________ г.
Известно ми е/ни е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация нося/носим
наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс, регламентиращ документно
престъпление.
Давам/даваме изричното си съгласие да се извършват проверки от органи на данъчната и
общинска администрация за спазване условията по декларацията.

Дата: ___________

Подпис на декларатора/ите:

1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________

§ 24. Навсякъде след номерата на членовете и параграфите се поставя точка.
§ 25. Настоящата Наредба е приета от общински съвет Перущица с Решение №...., взето с
Протокол №... от..., и влиза в сила три дни след разгласяването й чрез поставянето й на
информационното табло на община Перущица.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 11 / Маргарита Тонкова, Елена Симеонова, Надежда Дардова,
д-р.Атанас Насков, Васил Даскалов, Жана Аргирова, Никола Янкулов, Грозданка Сендова,
Костадин Витанов, Илия Динкин, Иван Муров/
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:1 /Салчо Салчев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/

Вярно с оригинала:........................................
/Борислава Борисова-Дардова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№101
Протокол № 15/24.09.2012г.

Относно: План за подготовка на общината за работа при зимни условия 2012 – 2013година.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица
На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ:
Приема план за подготовка на общината за работа при зимни условия 2012 – 2013година.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 12
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 № 15/24.09.2012г.
Относно: Приемане на програма за работа на Общински съвет за периода октомври –
декември 2012 година.
Вносител: Иван Муров – Председател на Общински съвет – гр.Перущица
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:

Приема Програмата за работа на Общински съвет за периода октомври – декември 2012 г.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 12
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 № 15/24.09.2012г.
Относно: Заемообразно покриване на временен дефицит 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

РЕШИ:
1. Дава съгласие за прехвърляне от бюджетната сметка на Община Перущица в
извънбюджетната, средства в размер на 5 000,00 (пет хиляди лева) по проект „Нов избор Развитие и реализация”, бюджетна линия BG051PO001-1.1.03 – „Развитие”, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския
социален фонд на Европейския съюз.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 12
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/

Вярно с оригинала:........................................
/Борислава Борисова-Дардова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№104
Протокол № 15/24.09.2012г.
Относно: Заплащане на такса по чл. 30 ал. 2 от ЗОЗЗ за обект: „Възстановяване,
експониране и изграждане туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика
„Червената черква” в ПИ 000815, местност „Манолеви ниви”, землище на гр.Перущица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица
На основание чл. 21 ал. 1 т. 7, от ЗМСМА, чл. 30 ал. 2 от Закон за опазване на
земеделските земи, Общинският съвет
РЕШИ:
1.Във връзка с реализирането на обект: „Възстановяване, експониране и изграждане
туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика „Червената черква” в ПИ
000815, местност „Манолеви ниви”, землище на гр.Перущица за промяна предназначението
на земеделските земи обхванати от проекта се определя местна такса както следва:
ПИ 003518 – 4.113 дка., четвърта категория, по 104.00 лв/дк – 427.75 лв.
ПИ 000561 – 0.782 дка., трета категория, по 120.00 лв/дк – 93.84 лв. и 0.782 дка.
некатегоризуема по 4.00 лв/дк – 3.13 лв.
ПИ 000564 – 1.080 дка., девета категория по 24.00 лв/дк – 25.92 лв.
ПИ 003703 – 3.500 дка., некатегоризуема по 4.00 лв/дк – 14.00лв.
Всичко: 564.64 лв.
2.Таксите да се заплатят по сметката на Община Перущица.
3.Кметът на Община Перущица, да организира спешно изпълнение на решението и
изпрати копие от него и платежните документи към Преписка с вх.№07-511/24.06.2011год.
при Председателя на комисията по чл. 17 ал. 1 т. 1 от Закон за опазване на земеделските
земи при Министерство на земеделието.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 12 / Маргарита Тонкова, Елена Симеонова, Надежда Дардова,
д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Васил Даскалов, Жана Аргирова, Никола Янкулов,
Грозданка Сендова, Костадин Витанов, Илия Динкин, Иван Муров/
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/

Вярно с оригинала:........................................
/Борислава Борисова-Дардова/

