ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№90
Протокол № 13/20.08.2012
Относно: Писмо на Областния управител на област Пловдив с вх. № 228/07.08.2012 г.
Върнато за ново обсъждане решение №81 взето с протокол №12 от 23.07.2012г.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица
На основание чл. 45 ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл. 21 ал. 1 т. 23, ал. 2 от
ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
I. Изменя § 30 от невлязлата в сила (чл. 45 ал. 7 от ЗМСМА) Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Перущица (приета с Решение № 81 по Протокол №
12/23.07.2012 г.), както следва:
1. Чл. 51а, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Перущица се изменя така:
3. за изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни
обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за
производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързани с
производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци
– по искане на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, за не подълго от срока на лицензията му (чл. 62 ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за
енергетиката);
2. Чл. 51а, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Перущица се изменя така:
(3) Безвъзмездно право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот –
общинска собственост може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с
мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Правата по изр. 1 могат да се
учредяват с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците в следните
случаи:
1. на юридически лица на бюджетна издръжка (чл. 37 ал. 6 т. 1 от ЗОС);
2. на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията,
или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за
публични религиозни обреди и служби , за храмове и манастири (чл. 37 ал. 6 т. 2 от
ЗОС);
3. на други лица, посочени в закон.

3. Чл. 51а, ал. 7, изр. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество се изменя така:
Процедурата при непостигане на споразумение със собственика на господстващия
имот е уредена в чл. 112 ал. 3 предл. 2 от Закона за водите.
II. Приема повторно в останалите й части Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на община Перущица, приета с Решение № 81 по Протокол № 12/23.07.2012 г.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 12 /Илия Динкин, Маргарита Тонкова, Елена Симеонова, Надежда Дардова,
д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Васил Даскалов, Жана Аргирова, Никола Янкулов,
Георги Злачев, Костадин Витанов, 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
№91
Протокол № 13/20.08.2012
Относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 82 (частично), взето с протокол № 12 от
23.07.2012 год., от Областния управител на област Пловдив, на основание чл.45, (4) от ЗМСМА.
Вносител: Председател Общински съвет.
На основание чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.30 и чл.34, ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет
РЕШИ:
І. Изменя невлезлия в сила (чл.45, ал.7 от ЗМСМА) Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация –
Перущица (приет с Решение № 82, по протокол № 12/23.07.2012 год,), както следва:
Чл.21, ал.2 Размерът на месечното възнаграждение на общинския съветник да не надвишава
30% от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от
предходното тримесечие;
Чл.23, ал.1, т.3 при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до
общинската избирателна комисия;
Чл.23, ал.1, т.5 при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради
заболяване за повече от 6 месеца;
Чл.23, ал.1, т.7 извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна
на постоянния му адрес извън територията на общината;
Чл.23, ал.1, т.9 (нова) – при избирането или при назначаването му за член на управителен,
надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски
пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на
общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност
като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
Чл.23, ал.1, т.10 (нова) – при неизпълнение на задължението си по чл.34, ал.6 от ЗМСМА;
Чл.23, ал.1, т.11 (нова) – при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на
интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
Чл.23, ал.1, т.12 (нова) – когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския
съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност,
отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на
общинския съвет през годината.
Чл.23, ал.1, т.13 (нова) – при установяване на неизбираемост.

ІІ. Приема повторно в останалите части Правилник за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Перущица, приет с
Решение № 82, по протокол № 12/23.07.2012 г.

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

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

