ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№114
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Отчет за дейността на ДСП.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал.1 т.6 отЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
Приема отчета за Домашен социален патронаж в периода януари – октомври
2012 година.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№115
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Представяне на годишен доклад за 2012 г. за дейността по вътрешен
одит в периода от 01.01.2012 г. до 30.04.2012 г.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, съгласно чл. 28 ал.2 от ЗВОПС
Общинският съвет
РЕШИ:
Приема доклада за дейността по вътрешен одит за периода 01.01. 2012 г. До
30.04.2012 г.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№116
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права
на територията на Община Перущица, и допълнение на Наредба №1 за
поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество,
сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и
дисциплината на водачи на превозни средства на територията на Община
Перущица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 8 от ЗНА, чл. 9 от ЗМДТ, чл. 30 ал. 2 от ЗОЗЗ, чл. 21 ал.
1 т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
Приема Наредба за въвеждане на някои местни такси
и регламентиране на свързаната с тях дейност, както следва:

Наредба № 1 за поддържане на обществения ред,
опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите,
организацията и безопасността на движението и дисциплината на
водачите на превозни средства на територията на община Перущица
приета с Решение № 69 по Протокол № 10 от 25.06.2012 г.,
се изменя както следва:
§ 1. Въвежда се нов чл. 33а:
Чл. 33а. (1) Пътните превозни средства с животинска тяга, включително
тези по чл. 31 ал. 1, чийто собственик, а при съсобственост – поне един
от съсобствениците – има настоящ адрес на територията на община
Перущица, се допускат за движение по пътищата, отворени за
обществено ползване на територията на община Перущица, само ако са
регистрирани по реда на тази наредба и са снабдени с регистрационна
табела. Ако специална разпоредба в закон или подзаконов нормативен
акт предвижда регистрацията на определени видове ППС с животинска
тяга, прилага се предвиденият там ред.

(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва въз основа на писмено
заявление, подадено от собственика на пътното превозно средство до
Кмета на община Перущица, към което се прилага документ за заплатена
такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Перущица.
(3) Преди регистрацията определено от Кмета на община Перущица
длъжностно лице, а при необходимост – назначена от Кмета комисия,
извършва преглед на пътното превозно средство за съответствие с
изискванията към ППС с животинска тяга, важащи съгласно Закона за
движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане. При
установяване на несъответствие, за което служителят, съответно
комисията, съставя констативен протокол, се постановява отказ, а
заплатената такса не се възстановява.
(4) Регистрацията се извършва, като данните за собственика се вписват в
регистър по образеца в Приложение № 1. Регистрационните номера се
определят във възходящ ред, като се започва от № 1. При необходимост
редът за водене на регистъра се определя със заповед на Кмета на
община Перущица.
(5) На собственика на регистрираното пътно превозно средство с
животинска тяга се издава ламиниран регистрационен талон по
Приложение № 2 и регистрационна табела по Приложение № 3. В талона
и на табелата се записва регистрационният номер, определен по реда на
ал. 4 изр. 1.
(6) Регистрационната табела по предходната алинея се поставя на видно
място в задната част, а при невъзможност – на друго подходящо място
на регистрираното ППС с животинска тяга. Водачът на регистрираното
ППС с животинска тяга е длъжен да носи със себе си регистрационния
талон и да го представя на служителите на общината и на МВР при
поискване.
(7) При промяна на собствеността новият собственик пререгистрира
пътното превозно средство с животинска тяга в срока по чл. 31 ал. 1 по
указания по-горе ред и връща стария регистрационен талон и
регистрационната табела за отписване на предишния собственик от
регистъра. Старият собственик е длъжен да предаде на новия
регистрационния талон и регистрационната табела.
(8) При загуба, похабяване, унищожаване или при настъпването на друго
събитие, възпрепятстващо използваемостта на регистрационната табела
и/или на регистрационния талон, по подадено от собственика на ППС с
животинска тяга заявление се издават дубликати по указания по-горе
ред, срещу представяне на документ за заплатена такса съгласно
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и предоставяни права на територията на община
Перущица. Ако неизползваемият талон и/или неизползваемата табела са
налични, същите се предават в общината.
(9) В срока по чл. 31 ал. 1 се извършва регистрация на ППС с животинска
тяга по гореуказания ред, ако собственикът й се регистрира по настоящ
адрес на територията на община Перущица. В същия срок такова ППС се
отрегистрира, ако собственикът му премести настоящия си адрес извън
територията на община Перущица. Срокът по изр. 1 и изр. 2 започва да

тече от датата на регистриране по настоящ адрес на, съответно извън,
територията на община Перущица.
Мотиви към чл. 33а: Регламентиране на процедура по регистрацията на ППС с
животинска тяга. За разлика от режима при МПС (ср. чл. 2 от Наредба № I-45 от
24.03.2000 г. за отчет, пускане в двжение и спиране от движение на моторните
превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на
данни за регистрираните пътни превозни средства), за ППС с животинска тяга е
избран като критерий не постоянният, а настоящият адрес на собственика, тъй
като обикновенно превозното средство (най-често каруца) следва собственика
си по настоящия му адрес, поради което ще се даде възможност да се обхванат
от регистрационния режим повече находящи се на територията на община
Перущица каруци, отколкото при избор на постоянния адрес за критерий. Изр. 2
на ал. 1 има за цел да изключи от така създадения регистрационен режим
онези ППС с животинска тяга, за които важи специален режим на регистрация,
например по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника. За извършване на административните услуги, предвидени в новия чл.
33а, следва да се събират, макар и минимални, такси, които поне да покриват
себестойността на съответната услуга. Размерът на таксите обаче следва да се
определи в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица,
поради което в § 3 от настоящата проектонаредба е предложено съответно
допълнение на тази наредба.

§ 2. След текстовата част на наредбата се въвеждат следните три приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към чл. 31а, ал. 4
РЕГИСТЪР ЗА ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
РЕГ.
№

ДАТА НА
РЕГИСТРАЦИЯ

1

2

СОБСТВЕНОСТ,
СОБСТВЕНО,
БАЩИНО И
ФАМИЛНО ИМЕ
НА
СОБСТВЕНИКА
3

АДРЕС НА
СОБСТВЕНИКА

ВИД
НА
ППС

ПРОМЕНИ В
РЕГИСТРАЦИЯТА

ЗАБЕЛЕЖКА

4

5

6

7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Към чл. 41а, ал. 5
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С
ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Лице на талона
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Регистрационен талон
на пътно превозно средство
с животинска тяга

гръб на талона
Вид на
ППС:.............................................
......................................................
/конска, магарешка, волска/

Регистрационен № .......................

Собственик:..................................
.......................................................
/собствено, бащино и фамилно
име/

Дата на
регистрация:.....................

Адрес:...........................................
.......................................................
Извършил регистрацията:
.......................................................
/име и фамилия/
подпис и печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Към чл. 41а, ал. 5
РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
1

Размери: Дължина – 300 мм; Ширина – 100 мм.
Материал: PVC бял фон с черни букви.

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.,
доп. с Решение № 67 по Протокол № 9/11.06.2012 г.,
изм. и доп. с Решение № 100 по Протокол № 15 от 24.09.2012 г.,
се изменя както следва:
§ 3. В чл. 35 се въвежда нова Тарифа № 67 със следното съдържание на графите:
1. Графа "Наименование на административната услуга" – Регистрация на ППС с
животинска тяга;
2. Графа "Нормативна уредба по предоставяне на административната услуга" – Чл. 33а от
Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото
имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и
дисциплината на водачи на превозни средства на територията на община Перущица;
3. Графа "Срок за извършване на услугата" – 14 дни;
4. Графа "Такса или цена на услугата":
Регистрация на ППС с животинска тяга с издаване на регистрационен талон и
регистрационна табела – 10 лв;
Издаване на дубликат на регистрационен талон – 2 лв;
Издаване на дубликат на регистрационна табела – 8 лв;
Отрегистриране на ППС с животинска тяга – безплатно.
Мотиви: Размерът на таксата е съобразен с разходите за съответните услуги. Понастоящем
изработването на 1 бр. регистрационна табела по образеца на Наредба № 1 струва 7,20 лв с
включен ДДС, а услугата "ламиниране" на регистрационен талон по образеца на Наредба № 1
– 0,40 лв с включен ДДС. При оскъпяване таксата може да се коригира съответно.

§ 4. След чл. 40, в заглавието "Раздел VI" цифрата "VI" се заменя с цифрата "VII".
Мотиви: Понастоящем в Глава втора – Местни такси, има два раздела, номерирани като
"Раздел VI". Първият от тях е разделът, състоящ се от чл. 40 ("Такси за гробни места"), а
вторият – състоящият се от чл. 41 раздел ("Такса за притежаване на куче"). Този пропуск
следва да се коригира, като номерацията на раздела за такса за притежаване на куче се
промени на "VII".
§ 5. След чл. 41 се въвежда нов Раздел VIII:
Раздел VIII
Такса за промяна на предназначението на земеделска земя
Чл. 41а. (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския
поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4
от ЗОЗЗ, се заплаща местна такса на основание чл. 30 ал. 2 от ЗОЗЗ.

Мотиви: Въвеждането на тази такса е продиктувано от съответното изискване съгласно
чл. 30 ал. 2 от ЗОЗЗ, която разпоредба се отразява с предложената ал. 1 на новия чл. 41а.
(2) Не се заплаща такса по ал. 1 за строителство при условията на чл. 4 ал. 2 от ЗСПЗЗ;
за засаждане на горски дървесни видове; за земи, изключени от строителните граници
на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с
околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за
строителство, свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗОЗЗ,
както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет
на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
Мотиви: Отразяване на разпоредбата на чл. 30 ал. 3 от ЗОЗЗ.
(3) Не се заплаща такса по ал. 1 от държавата и от общините, когато се променя
предназначението на заемеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждането
на обекти публична държавна или публична общинска собственост.
Мотиви: Отразяване на разпоредбата на чл. 30 ал. 4 от ЗОЗЗ.
(4) Не се заплаща такса по ал. 1 в случаите по чл. 24 ал. 7 от ЗОЗЗ.
Мотиви: Отразяване на разпоредбата на чл. 24 ал. 8 от ЗОЗЗ.
Чл. 41б. (1) Размерът на таксата по предходния член се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация,
изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна
на тяхното предназначение (ДВ бр. 90 от 24. октомври 1996 г.);
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на
обекта;
3. местонахождението на земята съгласно категоризацията на населеното място,
определена по реда на чл. 36 ал. 2 от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
Мотиви: Приемат се критериите, важащи съгласно чл. 4 от Тарифата на МС за земи,
които не са от общинския поземлен фонд.
(2) Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при
неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк – коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол – коефициентът за поливност.
Мотиви: Формулата се възприема от чл. 5 ал. 1 от Тарифата на МС.

(3) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята,
необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за изграждане на търговски, производствени, складови, административни,
курортни, туристически и спортни обекти, жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи:
а) при площ до 1 дка включително – 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително – 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително – 4,00;
г) при площ над 10 дка – 5,00;
2. за обекти – публична държавна или публична общинска собственост; здравни
обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и
транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване
на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
обекти на отбраната и националната сигурност; обекти, свързани с производството,
съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на
хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и
животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на
селскостопанска техника; хидромелиоративна инфратруктура; игрални полета и игрища
за голф: независимо от размера на площта, която се засяга – 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които
предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или
лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя
въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените
за тях подробни устройствени планове.
Мотиви: Коефициентът е възприет от чл. 5 ал. 2 от Тарифата на МС.

(4) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от
групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:
Групи по категория
1.

2.

3.

За земи в землищата
населени места от I, II
и III категория и национални курорти
За земи в землищата на
населени места от IV и
V категория
За земи в землищата на
населени места от VI,
VII и VIII категория

Вид на обекта
по ал. 2, т. 1
по ал. 2, т. 2

13,00

1,20

9,00

0,80

6,00

0,50

Мотиви: Ал. 4 съответства на чл. 5 ал. 3 от Тарифата на МС.

(5) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1,00.

Мотиви: Ал. 5 съответства на чл. 5 ал. 4 от Тарифата на МС.

(6) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни – 1,00.
Мотиви: Ал. 6 съответства на чл. 5 ал. 5 от Тарифата на МС.

Чл. 41в. (1) След постановяване на положително решение по чл. 24 ал. 2 от ЗОЗЗ за
промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди от комисията
по чл. 17 ал. 1 от ЗОЗЗ, таксата по чл. 41а ал. 1 се заплаща от инвеститора на обекта
или от лицето, което има право да строи в земеделска земя от общинския поземлен
фонд.
Мотиви: Чл. 24 ал. 2 от ЗОЗЗ определя кой внася предложението за промяна на
предназначението на земеделската земя (собственикът на земята или инвеститорът на обекта,
или лицето, което има прави да строи в чужд имот), но не регламентира кой е длъжник по
заплащането на таксата. И самият чл. 30, който урежда таксата, не съдържа такава
разпоредба, а в ал. 2 само гласи, че "се заплаща местна такса, определена от общинския
съвет". Следователно, ЗОЗЗ предоставя на общинския съвет да реши от кого да бъде
заплатена таксата по чл. 30 ал. 1 от същия закон. Целесъобразно е с това да бъде натоварен
инвеститорът, който влага средства в мероприятието, налагащо промяната в
предназначението на земеделските земи, а не собственикът на земята (ако не са идентични).

(2) Лицето по ал. 1 подава в деловодството на общината заявление за определяне на
дължимата такса, към което прилага копие от съобщението по чл. 24а от ЗОЗЗ за
постановено положително решение на комисията по чл. 17 ал. 1 от ЗОЗЗ за промяна на
предназначението на земеделската земя. От заявлението по изр. 1 трябва да е видна
датата на съобщението по изр. 2.
Заплащането на таксата добива смисъл, едва ако комисията по чл. 17 ал. 1 от ЗОЗЗ постанови
положително решение по искането за промяна на предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди. Тъй като обаче първоначално за това решение само се съобщава, без да
бъде връчен препис от решението (преписът се връчва едва след заплащане на таксата по чл.
30 от ЗОЗЗ, което е условие решението да влезе в сила, чл. 30 ал. 4 от ЗОЗЗ), а таксата по чл.
30 от ЗОЗЗ трябва да бъде платена в тримесечен срок от съобщаване за постановеното

решение на комисията (иначе то губи правно действие, чл. 30 ал. 5 т. 1 от ЗОЗЗ), в интерес на
заявителя е да посочи датата, на която му е съобщено за решението на комисията (ако не е
видна например от печат с входящ номер върху съобщението, копие от което прилага
заявителят), за да може общината да изчисли кога изтича тримесечният срок по чл. 24 ал. 5 т.
1 от ЗОЗЗ и да приключи навреме разплащателната процедура, уредена в следващите алинеи
на новопредложения чл. 41в.
(3) Размерът на таксата по чл. 41а ал. 1 се определя за всеки отделен обект от служител
на Дирекция "Строителство, архитектура, благоусторйство, общинска собственост и
хуманитарни дейности", отговарящ за дейностите по строителство, архитектура или
благоустройство, и се съобщава на заявителя по реда на АПК в 14-дневен срок от постъпване
на заявлението по ал. 2 изр. 1 от настоящия член.

Мотиви: Формулата, по която се определя таксата, изисква специални знания, които може би
не всеки заявител притежава. Поради това е редно да се предвиди изчисляването на таксата
от специалист – служител на общината. С оглед бързата обработка на заявлението, не е
необходимо обаче изчисляването да се извършва от комисия, както е предвидено в наредбите
на някои общини.

(4) Таксата се заплаща в едномесечен срок от връчване на съобщението по
предходната алинея за определянето й, но не по-късно от три месеца от съобщаването
на решението по чл. 24 ал. 2 от ЗОЗЗ.
Мотиви: Тримесечният краен срок има напомняща функция за заявителя, тъй като ако не
бъде спазен, решението за промяна на предназначениетпо на земеделската земя за
неземеделски нужди ще изгуби правно действие, ср. отново чл. 24 ал. 5 т. 1 от ЗОЗЗ.
Чл. 41г. (1) При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство
на земеделска продукция, такса по чл. 41а ал. 1 се заплаща само за тази част от земята,
която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко
не се получава земеделска продукция.
Мотиви: Възприема се разпоредбата на чл. 2 от Тарифата на МС.

(2) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната
инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката

(трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се
иска промяна на предназначението на земеделските земи.
Мотиви: Възприемане на разпоредбата на чл. 3 от Тарифата на МС.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Собственици на пътни превозни средства с животинска тяга по чл. 33а ал. 1 от Наредба №
1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на
гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на
превозни средства на територията на община Перущица, които към момента на влизане в сила
на настоящата наредба са уведомили община Перущица, че притежават такива превозни
средства, се уведомяват писмено по реда на АПК, в едномесечен срок от получаване на
уведомлението да заплатят таксата за регистрация на превозното средство, въведена с § 3 от
настоящата наредба, и да представят документа за това. При необходимост собствениците се
приканват да допълнят данните, необходими за извършване на регистрацията. След
представяне на платежния документ и евентуално допълване на данните за собственика,
притежаваното от него пътно превозно средство се вписва в регистъра, а на собственика се
издават регистрационен талон и регистрационна табела.
Мотиви: Собственици на каруци и други ППС с животинска тяга, които вече са заявили
притежаваните от тях превозни средства за регистрация, не следва да подават ново
заявление, поради което с преходната разпоредба на § 6 се определя, че е достатъчно да
бъдат приканени в едномесечен срок от получаване на увоедомлението да заплатят
таксата за регистрация и да представят платежния документ.
§ 7. 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 11
Брой „ЗА”: 11 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Васко Даскалов, Георги
Злачев , Никола Янкулов, Грозданка Сендова, Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда
Дардова, Иван Муров/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№117
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Предложение за Финансиране на извънбюджетната 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 – гр. Перущица.
РЕШИ:
1. Дава съгласието си да прехвърли 5 400,00 лв. от бюджетната в извънбюджетната сметка за
финансиране разходи по заплати по Проект „Нов избор – развитие и реализация”. Кметът на
община Перущица да изпълни решението.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№118
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Отдаване под наем на помещение, намиращо се в сградата на Поликлиниката, ул.
„Цар Борис І” № 15, гр. Перущица, съгласно архитектурен проект на обект: ”Амбулатория за
групова практика за първична медицинска помощ-3 лекарски и 4 стоматологични практики”- гр.
Перущица” за срок от три години, чрез търг с явно наддаване.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал.1 т.8 пр.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7,8 от ЗОС, Общинският съвет
РЕШИ:

І. Да се проведе процедура на публично оповестен търг за отдаване под наем на част от имот
публична общинска собственост - Поликлиника находяща се на
ул. „Цар Борис І” № 15, гр.
Перущица, актуван с АОС № 20/08.03.2000 год., за срок от три години.
ІІ.Търгът да се проведе за свободен обект съгласно архитектурен проект на обект:
”Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ-3 лекарски и 4
стоматологични практики”- гр. Перущица” за срок от три години, чрез търг с явно наддаване, а
именно:
1.Помещение в партера – №13 с площ 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, ведно с
приспадащите се общи части от Поликлиниката, възлизащи
на 4 кв.м. /четири квадратни
метра/, с начална тръжна цена 32 лева (тридесет и два лева) без включен ДДС.
ІІІ.Утвърждава:
1.Тръжни условия за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на
помещение в Поликлиника гр. Перущица за срок от три години.
2.Договор за наем в сградата на поликлиниката-гр. Перущица.
ІV.Задължава кметът на община Перущица, да организира провеждането на търга съобразно
условията на чл.59 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Перущица.
V.Приложение:

1. АОС № 20/08.03.2000 год.
2. Тръжни условия за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на
помещение в Поликлиника гр. Перущица за срок от три години.
3. Договор за наем в сградата на поликлиниката-гр. Перущица.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№119
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Отдаване под наем на преградена площ от 5 /пет/ кв.м. на терасата на третия етаж
в сградата на Община Перущица, както и 10 /десет/кв.м. от покривното пространство на
същата сграда за 3 /три/ години, чрез търг с явно наддаване.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал.1 т.8 пр.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7,8 от ЗОС, Общинският съвет
РЕШИ:
І. Да се проведе процедура на публично оповестен търг за отдаване под наем на части от
имот публична общинска собственост представляващ преградена площ от 5кв.м. /пет
квадратни метра/ на терасата на трети етаж в сградата на община Перущица, ул.„Отец
Паисий” №2 с АОС №76/25.10.2004г. както и 10 кв.м. /десет квадратни метра/ от покривното
пространство на същата сграда за монтиране и използване на телекомуникационни
съоръжения, както и за предоставяне правото да инсталира и ползва необходимото за
функционирането на съоръженията оборудване за срок от 3 /три/ години.
II.Търгът да се проведе за преградена площ от 5/пет/ кв.м. на терасата на третия етаж в
сградата на Община Перущица, както и 10 /десет/кв.м. от покривното пространство на същата
сграда за 3 /три/ години, чрез търг с явно наддаване. С начална тръжна цена 300 лв./триста
лева/ без ДДС.
ІІI.Утвърждава:
1.Тръжни условия за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на
преградена площ от 5 /пет/ кв.м. на терасата на трети етаж в сградата на община Перущица,
ул. „Отец Паисий” №2 и 10 /десет/ кв.м. от покривното пространство на същата сграда за
монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, както и за предоставяне правото
да инсталира и ползва необходимото за функционирането на съоръженията оборудване за
срок от 3 /три/ години.
2.Договор за наем.
ІV.Задължава кметът на община Перущица, да организира провеждането на търга съобразно
условията на чл.59 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Перущица.

V.Приложение:
1. АОС №76/25.10.2004г.
2. Тръжни условия за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на
помещения в срок от 3 /три/ години.
3. Договор за наем в сградата на Община Перущица.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№120
Протокол № 18/26.11.2012г.

Относно:Сключване на окончателен договор за продажба на идеални части от съсобствен
имот.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.50 ал.1 т.2, чл.51 ал.1,2,3 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община
Перущица във връзка със сключен предварителен договор за покупко-продажба от 18.11.2005
год. по чл.17, ал.1, ал.2 т.2, ал.3 от ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху недвижимия имот УПИ ХІV1918 /римско: четиринадесети, арабско: хиляда деветстотин и осемнадесети/ в квартал 81
/осемдесет и първи/ по регулационния план на гр. Перущица одобрен със заповед №509/1989
год. при граници: улица, ПИ 1918, ПИ 1073, ПИ 1683 целият от 590 /петстотин и деветдесет/ кв.
м. при съотношение на съсобствеността 549 /петстотин четиридесет и девет/ кв. м. от ПИ 1918
за физическите лица и 41 /четиридесет и един/ кв. м. за Община Перущица, като
Община Перущица продава на Пенка Любенова Мишева с ЕГН: 4607224470 с л. к. №
641756575 издадена на 10.01.2011г. от МВР Пловдив, адрес: бул. „Иван Вазов” №126, Невена
Стоянова Данева с ЕГН: 6311244438, л.к. № 640548002, издадена на 23.07.2010г. от МВР
Пловдив, адрес: гр. Перущица, ул. „Въча” №1 и Любен Стоянов Тошков с ЕГН:6801234364,
л.к. № 641616837 издадена на 08.12.2010г. от МВР Пловдив, адрес: гр. Перущица ул. „Цар
Симеон” №24 собствените части от 41 /четиридесет и един/ кв. м. от УПИ ХІV-1918 /римско:
четиринадесети, арабско: хиляда деветстотин и осемнадесети/ в квартал 81 /осемдесет и
първи/ по регулационния план на гр. Перущица одобрен със заповед №509/1989 год. при
граници: улица, ПИ 1918, ПИ 1073, ПИ 1683 за сумата 287 /двеста осемдесет и седем / лева.
2.Купувачите да заплатят дължимите местни такси и режийни разноски.
3.Задължава кмета на Община Перущица, да сключи окончателен договор за покупкопродажба при условията на предварителен договор за покупко-продажба от 18.11.2005 год. по
чл.17, ал.1, ал.2 т.2, ал.3 от ЗУТ, след като купувачите заплатят цената, местната такса и
режийни разноски.

Приложение:предварителен договор от 18.11.2005 год.; молба вх. № 2612/13.09.2012
год.; скица №139/30.08.2012 год; квитанция № 629/18.11.2005 год.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№121
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Приемане на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Перущица 2012 – 2015 г”.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 40 ал. 5 от Закона за защита на животните,
Общинският съвет
РЕШИ:
1. Приема „Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Перущица 2012 – 2015 г”.
2. Възлага на Кмета на Община Перущица да предприеме последващите съгласно закона
действия.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№122
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Възстановяване на признати имоти в съществуващи /възстановими/ стари реални
граници в землището на гр.Перущица съгласно преписка на ОСЗ гр. Стамболийски
№ РД05-112 от 07.09.2012 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 № РД05-112 от
07.09.2012 г., Общинският съвет – гр.Перущица
РЕШИ:
Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на Невена
Стоянова Косева и Анка стоянова Гичева по молба с входящ №ПО – 04/18А от 12.03.2012г.,
който попада в имот № 099194 с площ 0.920 дка в м. Под пазлака. Заявител по преписката е
Кръстина Георгиева Косева.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№123
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Създаване на доброволни формирования за защита при бедствия.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл.41 от Закона за защита при бедствия
Общинският съвет
РЕШИ:
Дава съгласие да се създадат доброволни формирования за защита при бедствия.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№124
Протокол № 18/26.11.2012г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Перущица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/313/00121 от 19.11.2012
год. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 год.” за Проект „Картинна галерия „ Даново училище”, сключен между
Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от
29.12.2011 год. и договор за отпускане на финансова помощ № 16/313/00121 от 19.11.2012 год. по
мярка 313 за Проект „Картинна галерия „ Даново училище” сключен между Община Перущица и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Ради Ботев Минчев да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 203 751,90 лв. (двеста и три хиляди седемстотин петдесет и един лева и
деведесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансовото плащане по договор
за отпускане на финансова помощ № 16/313/00121 от 19.11.2012 год. по мярка 313 за Проект „Картинна
галерия „Даново училище” сключен между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
2. Възлага на кмета на Община Перущица да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор №16/313/00121 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Настоящето решение е прието на заседание на общински съвет Перущица, проведено на
26.11.2012 год., Протокол № 18, т.4 от дневния ред по предложение от Кмета на община Перущица при
кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с глас – „за” /Маргарита Тонкова, др.Атанас Насков, Салчо Салчев, Васко Даскалов, Георги Злачев , Никола Янкулов, Грозданка Сендова,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Иван Муров/, „против” – 0 гласа и
„въздържали се” – 0 гласа, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Перущица.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№125
Протокол № 18/26.11.2012 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Перущица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/313/00126 от 19.11.2012
год. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 год.” за Проект „Обновяване на исторически музей - Перущица”, сключен
между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
16/313/00126 от 19.11.2012 год. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма
за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.” за Проект „Обновяване на исторически
музей - Перущица” сключен между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен
Андонов Порожанов, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Ради Ботев Минчев да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 203 712,30 лв. (двеста и три хиляди седемстотин и дванадесет лева и тридесет
стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансовото плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 16/313/00126 от 19.11.2012 год. по мярка 313 за Проект „Обновяване
на исторически музей” сключен между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Перущица да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 16/313/00126 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Настоящето решение е прието на заседание на общински съвет Перущица, проведено на
26.11.2012 год., Протокол № 18, т.4 от дневния ред по предложение от Кмета на община Перущица при
кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с глас – „за” / Маргарита Тонкова, др.Атанас Насков, Салчо Салчев, Васко Даскалов, Георги Злачев , Никола Янкулов, Грозданка Сендова,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Иван Муров/, „против” – 0 гласа и
„въздържали се” – 0 гласа, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Перущица.

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

