ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№128
Протокол № 20 /17.12.2012г.

Относно: 1.Приемане на план-сметката на такса битови отпадъци по дейности
сметосъбиране и сметоизвозване , за обезвреждане на депо, за поддържане чистотата на
територийте за обществено ползване за 2013 година .
2.Определя размера на такса битови отпадъци в левове и промили за 2013 година: за
количеството на битови отпадъци според вида и броя на стандартните съдове за
изхвърляне на битови отпадъци, при посочената честота на извозване и когато не може да
се установи вида и броя на използуването на съдове .
3. Освобождаване на имоти от заплащане на такса сметосъбиране и сметоизвозване за
2013 година и определяне на фирмите на които таксата ще се определя според вида и броя
на стандартните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при посочената честота на
извозване.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 71 от Закона за
местните данъци и такси, чл. 13 – чл. 18 от Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги, Общинският съвет

РЕШИ:
І. Одобрява предвидените за 2013 г. разходи за осъществяване на дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване в община Перущица и разпределението
им съгласно приложената план-сметка прил.1.
ІІ. Определя размера на такса битови отпадъци за 2013 г. в промили и левове както следва
:

Вид услуга

На основание чл.67 от ЗМДТ и Когато не може да се установи
при подадена декларация за
вида и броя използвани
вид и брой съдове
съдове, на база данъчна
оценка
1бр.кофа тип
МЕВА

59.41лв

І-ва услуга

1бр.контейнер Жилищни и
1,1 куб.м. тип нежилищни
БОБЪР
имоти на
физ.лица и
жилища на
фирми

Нежилищни
имоти на
юридически
лица
включително
и еднолични
търговци

594,10лв

8,07 на 1000

8,07 на 1000

8,07 на 1000

8,07 на 1000

Събиране и
извозване на
ТБО
Всичко

Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на точка
II , или лицата по чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги не са подали декларация по чл.13 от същата
наредба , размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната
основа по смисъла на чл.19,чл.20 и чл 21 от ЗМДТ на недвижими имоти.
III. Поради невъзможност за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване
освобождава от такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване
за 2013 година :
 вилните имоти по §4 в местностите: Паметника,Паметника –
изток,Язовира, Ковачево въгле, Панов връх, Върбовик, Чилтепе , Водоема,
Стара Пастуша и местността Винпром ;


имотите общинска собственост с партидни № М6121196 до М6121206 –празни
парцели определени за строеж на къщички;

IV. Такса битови отпадъци в частта на сметосъбиране и сметоизвозване за 2013 година
да бъде определена на база генерирани отпадъци на следните фирми и обекти публична
общинска собственост както следва :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Транемо- Амицбол Корпорейшън ООД
Банка ДСК
Винарска изба Пълдин
Джи ен Си ООД
Топливо АД – клон Пловдив
ПГЛВ”Христо Ботев”
ПК”Успех
Административна сграда на общинска администрация

9. Младежки дом
10. ОДЗ „Радост”
11. ОДЗ”Тракийче”
12. ОУ”П.Бонев”
13. Домашен социален патронаж
14. Музей
15. Културен дом
Настоящото решение се възлага на кмета на община Перущица със срок от 1.01.2013г. до
края на 2013 година

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин /.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№129
Протокол № 20 /17.12.2012г.

Относно: Информация за събираемостта на местните данъци и такси до 30.11.2012г.

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

РЕШИ:
Приема информацията за събираемостта на местните данъци и такси до 30.11.2012г.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№130
Протокол № 20 /17.12.2012г.

Относно: Културен календар на община Перущица за 2013 г.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
1.Общински съвет-Перущица приема Културния календар на община Перущица за 2013
година, като цялата сума от 23 170 лв./двадесет и три хиляди сто и седемдесет лв./ се
намаля на 17 000 лв. / седемнадесет хиляди лв./
2. Изпълнението се възлага на Кмета на община Перущица.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№131
Протокол № 20 /17.12.2012г.

Относно:1. Размера на таксите за издаване на разрешение за специално ползване на
общинските пътища за тежки и извънгабаритни товари по реда на чл.9, ал.1, т.2 и
разрешение за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства, регламентирано в
чл.13, ал.1, т.1, б.”е”
2. Размера на такса за ползване на детски ясли и градини да бъде увеличен.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.11 ал.1 от НМДТ, Общинският съвет

РЕШИ:

1. Създаване на нов „чл.26А” в Наредбата за местни данъци и такси , а именно:
„ Чл.26А, ал.1 За издаване на разрешение за ползване на пътя за тежки и
извънгабаритни товари или за осъществяване на дейности в обхвата на пътя по чл.9, ал.1 и
ал.2 от Наредбата ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО,ИЗГРАЖДАНЕТО,
РЕМОНТА, ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА се събира такса в размер на 1,70ЛВ. на тон”

Ал.2. За издаване на разрешение за ползване на пътя за тежки и извънгабаритни
товари извън специалното ползване на общинските пътища, по чл.13, ал.1 т.1, б.”е” и ал.2
от Наредбата ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО,ИЗГРАЖДАНЕТО,
РЕМОНТА, ПОДДЪРЖАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА се събира такса в размер на 2,00 ЛВ. на тон ”

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

2. Изменение на чл.27 ал.1, изр.1 като от „в размер на 35 лева” се променя на „в размер на
40 лева” .
Изменение на чл.28 ал.1 като от „в размер на 1,50 лева” се променя на „в размер на 2
лева”
Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 6 / Маргарита Тонкова, Никола Янкулов, Елена Симеонова, Надежда Дардова,
Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:2 / д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев/
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:1 /Костадин Витанов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№132
Протокол № 20 /17.12.2012г.

Относно: 1. Актуализиране на бюджет 2012 година.
2.Актуализиране на списъка на Капиталовите Разходи за 2012 година.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.28 от
ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 и ПМС № 367 от 29.12. 2011 г.,
Общинският съвет

РЕШИ:
1.1

Приема актуализиран бюджет на Община Перущица за 2012 г.:

По прихода:
1. Приходи с държавен характер
1.1. Обща субсидия
1.2 Целеви трасфери/субсвенции
1.2 Трансфери от извънбюджетни сметки
1.3 Трансфер от МТСГ
1.4 Преходен остатък 01.01.2012 г.
2. Приходи с общински характер
2.1. Данъчни приходи
2.2. Неданъчни приходи
2.3. Обща изравнителна субсидия
2.4. Целева субсидия капиталови разходи
2.5 Трансфери от АПИ
2.5. Погашения по кредити
2.6. Преходен остатък 01.01.2012 г.
2.7 Трансфери от извънбюджетни сметки
По разхода:
1. Държавни дейности
2. Общински дейности
3. Дофинансиране на държавни дейности

2 532 712
1 671 713
1 452 555
12 998
31 938
39 794
134 428
860 999
121 600
322 632
305 000
47 300
3 453
34 77821 929
73 863
2 532 712
1 671 713
827 618
33 381

1.2 Утвърждава нов списък на капиталовите разходи както следва :
Приложение №1

Поименен списък на капиталови разходи за 2012година на
Община Перущица
От целева субсидия
1.Основен ремонт на ІV-то класен общински път № IV -86 212 Скобелево –ПерущицаЙоаким Груево от км.20+000 до км.25+400 и от км.28+600 до км.40+000
- 34 900лева
2.Доставка на ПП”Чекинг система”
3. Доставка на ПП”Система за видеонаблюдение”
4. Финансиране на част от изпълнението на мост
над река Перущинска
5.Автомобил за нуждите на ДСП
Всичко :

-1 671 лева
- 2 729 лева
-4 000 лева
- 4000 лева
-47 300лева

От преходен остатък от целева субсидия 2011г
1.Основен ремонт на ІV-то класен общински път № IV -86 212 Скобелево –ПерущицаЙоаким Груево от км.20+000 до км.25+400 и от км.28+600 до км.40+000
- 9 689лева

От преходен остатък в делегираните от държавата дейности в
образованието
1. Интерактивна дъска

– 1 020лева

От Местни приходи

1.Съфинансиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ
Радост и Тракийче град Перущица
-63 395лева
Всичко :

-63 395лева

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 121 404 лева

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№133
Протокол № 20 /17.12.2012г.
Относно: Разглеждане на предложение за споразумение с ПГЛВ”Христо Ботев” Перущица.
Вносител: Атанас Иванов Ташев –ИД кмет на Община Перущица
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 и чл. 9 „б” от ЗМДТ
Общинският съвет

РЕШИ:
Дава съгласие Община Перущица да сключи споразумение с ПГЛВ”Христо Ботев” гр.Перущица, по силата на което задължението, съставляващо такса битови отпадъци, на
последното към Общината за времето от 2007год. до 2012 год. включително , се приема, че
възлиза на 17 189,50 лв.
Горното задължение на ПГЛВ”Христо Ботев” - гр.Перущица към Община Перущица ще се
изплаща на вноски за времето от 01.01.2013год. до 31.12.2016год.
Възлага на кмета на Община Перущица в четиринадесетдневен срок от вземане на
настоящото решение да сключи споразумение с ПГЛВ”Христо Ботев” - гр.Перущица според
горните условия като свободно договаря останалите условия на споразумението.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова /

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№134
Протокол № 20 /17.12.2012г.

Относно: Приемане на общински План за действие за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация (2012-2014).
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Общински съвет-Перущица приема План за действие на община Перущица за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2014).
Изпълнението се възлага на Кмета на община Перущица.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова /

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№135
Протокол № 20 /17.12.2012г.
Относно: Приемане на „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета
на територията на Община Перущица”.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 40. ал. 5 и чл. 59 ал. 3 от Закона за защита на животните и във
връзка със Закона за местните данъци и такси , чл. 178 от Закона за
ветеринарномедицинска дейност и чл. 76 ал. 3 от Административно – процесуалния кодекс,
Общинският съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет - Перущица приема „Наредба за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Перущица”.
2. Възлага на Кмета на Община Перущица да предприеме последващите съгласно
закона действия.
Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова /

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№136
Протокол № 20 /17.12.2012г.
Относно: Възстановяване на признати имоти в съществуващи /възстановими/ стари реални
граници в землището на гр.Перущица съгласно преписка на ОСЗ гр. Стамболийски с
№ РД05/135 от 20.11.2012 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 с.
№ РД05/135 от 20.11.2012 г., Общинският съвет

РЕШИ:
1.Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Костадин Рангелов Чолаков по молба с входящ №49-02/250 от 31.10.2012г., който попада в
имот № 190175 с площ 7,374 дка в м. ”Асарлията”. Заявител по преписката е Величка
Костадинова Стоева.
2. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Рангел Димитров Шопов по молба с входящ №49-02/245 от 31.10.2012г., който попада в
имот № 190183 с площ 3,368 дка в м. ”Горката”. Заявител по преписката е Теменужка
Михайлова Шопова.
Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова /

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№137
Протокол № 20 /17.12.2012г.
Относно: Съгласие за прокопаване на част от сервитута на общински път № 86212
Йоаким Груево, Перущица , Скобелево в обсега от т.1 до т.3 съгласно проект за уличен
водопровод.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
Общински съвет да даде съгласие за разкопаване определената в проекта западна
част от сервитута на общински път № 86212 Йоаким Груево, Перущица, Скобелево.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова /

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№138
Протокол № 20 /17.12.2012г.
Относно: Решение № 120, взето с Протокол №18/26.12.2012 г. На Общински съвет
при Община Перущица, върнато за ново обсъждане от Областен управител на Област
Пловдив.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.4 отсъщия
закон, предвид практическите основания в писмо с вх.№ 3810/11.12.2012 г. На Областния
управител на Област Пловдив, Общинският съвет
РЕШИ:
ОТМЕНЯ Решение №120, взето с Протокол №18/26.11.2012 г. на редовно заседание на
Общински съвет при Община Перущица, с което решение се
1.Дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху УПИ ХІV – 1918 от кв.18 по ЗРП на
гр.Перущица, одобрен със Заповед №509/1989 год.,който имот е целият с площ от 590 кв.м
чрез продажба на частта от общината, която част е с площ от 41 кв.м, на Пенка Любенова
Мешева, Невена Стоянова Данева и Любен Стоянов Тошков общо за сумата от 287 лв.;
2.Купувачите да заплатят дължимите местни такси и режийни разноски;
3.Задължава кметът на Община Перущица да сключи окончателен договор за покупкопродажба при условията на предварителен договор за покупко-продажба от 18.11.2005 г. По
чл.17, ал.1, т.2, ал.3 от ЗУТ, след като купувачите заплатят цената, местната такса и
режийните разноски.
Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Надежда Дардова /

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№139
Протокол № 20 /17.12.2012г.
Относно: 1. Прекратяване откриването на процедура за отдаване под наем чрез публичен
търг с явно наддаване, финализирана със заповед № 154/ 26.11.2012 год.
2. Възлагане на Кмета на Общ.Перущица в четиринадесет дневен срок от вземане на
решението за прекратяване да издаде заповед за прекратяване на процедурата ,
финализирана със заповед № 154/ 26.11.2012 год. на Директора на ОУ „ Петър Бонев” –
гр.Перущица за откриване на публичен търг с явно наддаване на стамотологичен кабинетчаст от училището.
3. Стамотологичен кабинет с площ от 18 кв.м. ( осемнадесет квадратни метра) за
индивидуална стамотологична практика по детска дентална медицина, находящ се в
Основно училище „ Петър Бонев”- недвижим имот- публична общинска собственост,
находящо се в гр.Перущица, ул. „Христо Ботев” № 7 да се отдаде под наем на за срок от
пет години .
4. Възлага на кмета да издаде заповед, с която да одобри условията, критериите и целта
за провеждане на процедурата по отдаване под наем на стамотологичен кабинет с площ от
18 кв.м. ( осемнадесет квадратни метра) за индивидуална стамотологична практика по
детска дентална медицина, находящ се в Основно училище „ Петър Бонев”- недвижим
имот- публична общинска собственост, находящо се в гр.Перущица, ул. „Христо Ботев” № 7
като заповедта бъде връчена на Директора на ОУ „ Петър Бонев” – гр.Перущица за
утвърждаване и осъществяване от последния на процедурата .
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 и чл.14, ал.2 от ЗОС
и чл.15 и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на Общ.Перущица,Общинският съвет

РЕШИ:
1. Прекратяване откриването на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно
наддаване, финализирана със заповед № 154/ 26.11.2012 год.
2. Възлагане на Кмета на Общ.Перущица в четиринадесет дневен срок от вземане на
решението за прекратяване да издаде заповед за прекратяване на процедурата ,
финализирана със заповед № 154/ 26.11.2012 год. на Директора на ОУ „ Петър Бонев” –
гр.Перущица за откриване на публичен търг с явно наддаване на стамотологичен кабинетчаст от училището.
3. Стамотологичен кабинет с площ от 18 кв.м. ( осемнадесет квадратни метра) за
индивидуална стамотологична практика по детска дентална медицина, находящ се в
Основно училище „ Петър Бонев”- недвижим имот- публична общинска собственост,

находящо се в гр.Перущица, ул. „Христо Ботев” № 7 да се отдаде под наем на за срок от
пет години .
4. Възлага на кмета да издаде заповед, с която да одобри условията, критериите и целта
за провеждане на процедурата по отдаване под наем на стамотологичен кабинет с площ от
18 кв.м. ( осемнадесет квадратни метра) за индивидуална стамотологична практика по
детска дентална медицина, находящ се в Основно училище „ Петър Бонев”- недвижим
имот- публична общинска собственост, находящо се в гр.Перущица, ул. „Христо Ботев” № 7
като заповедта бъде връчена на Директора на ОУ „ Петър Бонев” – гр.Перущица за
утвърждаване и осъществяване от последния на процедурата .
Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/ Надежда Дардова/

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

