ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 51
Протокол № 7 / 03.05.2012 г.
Относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет за периода майсептември 2012 г.

Вносител: Председателят на Общинския съвет

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
Общинският съвет
РЕШИ:
Приема Програмата за работата на Общински съвет за периода май-септември 2012 г.

Брой съветници: 13
Брой присъствали:
11
Брой „ЗА”: 11
Брой „ПРОТИВ”: 0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0

Председател ОбС:
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:
/Боряна Таскова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 52
Протокол № 7 / 03.05.2012 г.
Относно: Кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони”

Вносител: Кметът на общината

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,
Общинският съвет
РЕШИ:
1.Дава съгласие за кандидатстване на общината с Проект „Изграждане на
мултифункционална спортна зала гр. Перущица” по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони по ПРСР 2007-2013 година.
2.Потвърждава, че всички дейности по проект „Изграждане на мултифункционална
спортна зала гр.Перущица” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони по ПРСР 2007-2013 година, отговаря на приоритетите
на Плана за развитие на Община Перущица за периода 2007-2013 година.
3.Дава принципно съгласие за поемане на Общински дълг и получаване на кредит от
банка или друга финансова институция за финансиране на първоначално
допустимите разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от
Разплащателна агенция.
4,Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими действия,
свързани с комплектоване и входиране на проекта.

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

Председател ОбС:
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:
/Боряна Таскова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 53
Протокол № 7 / 03.05.2012 г.
Относно: Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта,
поддържането и финансирането на пътната мрежа в община Перущица

Вносител: Кметът на общината

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.8, чл.11 ал.1 и ал.3 от ЗНА (Закон за
нормативните актове)
Общинският съвет
РЕШИ:
1.Отменя „Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането,
ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа в община Перущица”,
приета с Решение №6, взето с Протокол №1/20.01.2005 г. на Общински съвет
Перущица.
2.Приема нова „Наредба за собствеността, ползването, стопанисването,
изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа на
територията на община Перущица”.
3.Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Перущица.

Брой съветници: 13
Брой присъствали:
11
Брой „ЗА”: 11
Брой „ПРОТИВ”: 0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0

Председател ОбС:
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:
/Боряна Таскова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 54
Протокол № 7 / 03.05.2012 г.

Относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Перущица
за 2012 г.
Вносител: Председателят на Обществен съвет по социално подпомагане

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема План за развитие на социалните услуги в община Перущица за 2012 г.

Брой съветници: 13
Брой присъствали:
11
Брой „ЗА”: 11
Брой „ПРОТИВ”: 0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0

Председател ОбС:
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:
/Боряна Таскова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 55
Протокол № 7 / 03.05.2012 г.
Относно: Възстановяване на земеделски земи съгласно препискa на Общинска
служба по земеделие гр. Стамболийски №РД 05-44 от 05.04.2012 г.
Вносител: Председателят на ОбС

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА , във връзка с параграф 27 от ПЗР на
ЗИЗСПЗЗ, обнародван в ДВ бр.62 от 2010 г., съгласно преписка на ОСЗ гр.Стамболийски
№РД 05-44 от 05.04.2012 г.
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Да бъдат възстановени имоти в съществуващи стари реални граници на наследници на
Владимир Атанасов Накев, преписка 519, решение №0477 от 31.08.1992 г. на ПКПерущица, единият, от които попада в имот №310022 с площ 2,500 дка, м. „Батен”, а другият
попада в част от имот №190172 с площ 7,906 дка., м. „Горката” , в землището на гр.
Перущица. Заявител по преписката е Мария Владимирова Петрова от гр. Пловдив,
заявление вх. №49-02/34 от 15.02.2012 г.
2. Да бъдат възстановени имоти в съществуващи стари реални граници на наследници на
Йордана Душкова Делева, преписка 867, решение №119Б от 17.11.1992 г. на ПК-Перущица,
единият, от които попада в част от имот №210357 с площ 3,006 дка, м. „Извора”, а другият
попада в част от имот №140214 с площ 2,102 дка., м. „Панов връх” , в землището на гр.
Перущица. Заявител по преписката е Йорданка Иванова Тенчева от гр. Перущица,
заявление вх. №49-02/33 от 15.02.2012 г.

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

Председател ОбС:
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:
/Боряна Таскова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 56
Протокол № 7 / 03.05.2012 г.
Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост
Вносител: Кметът на общината

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.35 ал.3 от ЗОС
Общинският съвет
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба на УПИ №XIX-1601 от к.121 по регулационния план на
гр.Перущица от 1989 г. с площ 342 кв.м., с Акт за частна общинска собственост
№63/31.01.2012 г. на Никола Ангелов Чакъров, притежаващ отстъпено право на строеж с н.а.
№98, т.16, дело 6878/98 г. от 29.05.1998 г. за сумата от 4200 /четири хиляди и двеста/ лева.
2.Възлага на кмета на общината да извърши процедурата по продажбата и сключи
договор за покупко-продажба с горецитираното лице.

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

Председател ОбС:
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:
/Боряна Таскова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 57
Протокол № 7 / 03.05.2012 г.
Относно: Продажба на имоти-частна общинска собственост
Вносител: Кметът на общината

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от ЗОС
Общинският съвет
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на:
1.Имот №003704, м. „Пенова круша” по картата на възстановената собственост за
землището на гр. Перущица, представляващ изоставена нива-ж.п. кан. с площ 2,499 дка., с
Акт за частна общинска собственост №7/12.04.2006 г. с първоначална тръжна цена в размер
на 1504 /хиляда петстотин и четири/ лева.
2.Имот №003693, м. „Козбен” по картата на възстановената собственост за
землището на гр. Перущица, представляващ скали, пясъци с площ 2,710 дка., с Акт за частна
общинска собственост №65/27.03.2012 г. с първоначална тръжна цена в размер на 141 /сто
четиридесет и един/ лева.
II. Възлага на кмета на общината да извърши процедурата по провеждането на търг с
явно наддаване и сключи договор за покупко-продажба със спечелилите кандидати.

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

Председател ОбС:
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:
/Боряна Таскова/

