ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№92
Протокол № 14/27.08.2012
Относно: Готовност за започване на учебната 2012/2013 г. в ОУ „Петър Бонев”, ОДЗ
„Тракийче” и ОДЗ „Радост” – гр.Перущица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица
На основание чл. 21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
Приема информацията за готовност за започване на учебната 2012/2013 г. в ОУ „Петър
Бонев”, ОДЗ „Тракйче” и ОДЗ „Радост” – гр.Перущица.
Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА”: 11
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№93
Протокол № 14/27.08.2012
Относно: Кандидатстване с проект: „Създаване на обособен градски център за отдих,
свободно време и култура в гр. Перущица“ по схема за безвъзмездна финансова помощ по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ пред Сдружение
Местна Инициативна Група „Тракийско – Родопската яка“, която се реализира с финансовата
подкрепа на Програма за развитие на селските райони (2007-2013 год.), съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кметът на общината
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: „Създаване на обособен градски център за
отдих, свободно време и култура в гр. Перущица“ по схема за безвъзмездна финансова
помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
пред Сдружение Местна Инициативна Група „Тракийско – Родопската яка“, която се
реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони (20072013 год.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони.
2. Потвърждава, че всички дейности по проект: „Създаване на обособен градски център за
отдих, свободно време и култура в гр. Перущица“, отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие.
3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички необходими действия,
свързани с комплектоване и входиране на проект: „Създаване на обособен градски
център за отдих, свободно време и култура в гр. Перущица“.
Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА”: 11
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/

Вярно с оригинала:........................................

/Борислава Борисова-Дардова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№94
Протокол № 14/27.08.2012

Относно: Предложение за поемане на краткосрочен дълг от Община Перущица през
2012година.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица
На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Община Перущица

да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел разплащане

на проект: „ Внедряване на мерки за енергийна

ефективност в ОДЗ»Радост» и ОДЗ»Тракийче» гр. Перущица ”, финансиран от Оперативна
програма Регионално развитие, приоритетна ос 4 Местно развитие и сътрудничество ,
схема 4.1 Дребномащабни местни инвестиции , при следните основни параметри:


Максимален размер на дълга – 310 152лева ( триста и десет хиляди сто и
петдесет и два лева);



Валута на дълга – лева



Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;



Условия за погасяване:
-

Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора
за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса
за предсрочно погасяване.

-

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.103/2010/020 ;



Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка
от 4.715 %,



Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка



Начин на обезпечение на кредита:
-

Учредяване на залог върху вземанията на Община Перущица

по Договор за

безвъзмездна помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/020, сключен с Управляващия
орган на съответната Оперативна програма, и
-

Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от
Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Перущица да подготви искането за кредит,
да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА”: 11 / 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
№95
Протокол № 14/27.08.2012
Относно: Заявление от Димитър Величков Дудов и Вела Димитрова Дудова, двамата с адрес:
гр.Стамболийски, ул. „Тракия” №114, за изменение на регулационен план.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131 ал.2 т.1, чл.134 ал.2 т.6 от
ЗУТ, Общинският съвет.
РЕШИ:
1.Дава съгласието си УПИ 010084 – общ.обсл. дейности в землището на Община Перущица да
се измени регулационния план в частта отреждане, като съществуващото се трансформира в
образуването на нов УПИ 010084 – производствени, складови и обслужващи дейности, в
землището на гр.Перущица съгласно описанието в т.1 от Решение на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община Перущица в протокол №5/18.07.2012год.
2.Кметът на Община Перущица да изпълни процедурите по ЗУТ.
Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА”: 11 / 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
№96
Протокол № 14/27.08.2012
ОТНОСНО:Възстановяване на земеделска земя съгласно преписка на ОСЗ гр.Стамболийски
№ РД 05-98 от 13.08.2012г.
Вносител: Председател на Общински съвет
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 2010г., съгласно преписка на ОСЗ гр.Стамболийски
№ РД 05-98 от 13.08.2012г Общинският съвет-Перущица
РЕШИ:
1. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Костадин Григоров Тодоров, преписка 1713, решение №1713П от 03.01.1992г. на
ПК”Перущица”,който попада в имот №290128 с площ 0,950 дка, м.”Чурен Тарла”, в землището
на гр.Перущица. Заявител по преписката е Кръстан К. Григоров от с.Скобелево, заявление с
вх.№33-02/403 от 04.09.2007г.
2. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на Иван
Григоров Тодоров, преписка 1714, решение №1714П от 03.01.1992г. на ПК”Перущица”,който
попада в имот №290127 с площ 0,950 дка, м.”Чурен Тарла”, в землището на гр.Перущица.
Заявител по преписката е Благой Иванов Григоров от с.Скобелево, заявление с вх.№33-02/404
от 04.09.2007г.
Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА”: 11 / 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
№97
Протокол № 14/27.08.2012
Относно: Разрешаване образуването на маломерна паралелка заVІІІ клас в ОУ „Петър Бонев”
през учебната 2012/2013 година.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1 т. 2, ал. 2, ал. 3 т. 2, ал. 4 и ал. 7
от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. (изм. ДВ бр. 17 от 2012 г.) на МОН за определяне броя на броя
на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет
РЕШИ:
1.
Разрешава броят на учениците в паралелката в VІІІ клас в ОУ „Петър Бонев” през
учебната 2012/2013 година да бъде под минималния изикван по норматив брой от 18 ученици.
2.
Община Перущица, във връзка с разрешението по т. 1 от настоящето Решение, не
осигурява допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти за
обезпечаване на учебния процес.
Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА”: 11 / 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
№98
Протокол № 14/27.08.2012
Относно: Кандидатстване с проект: „Реконструкция на площадно пространство с автобусни
спирки на бул. „Иван Вазов, ул. „Петър Бонев“, ул. „Димитър Малинчев“, ул. „Проф. К.
Гълъбов“, ул. „Цар Симеон І“ и ул. „Крайречна“ по ПРЗ на гр. Перущица от 1989 год. по схема
за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места“ пред Сдружение Местна Инициативна Група „Тракийско – Родопската яка“, която се
реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони (2007-2013
год.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Вносител: Кметът на общината
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на площадно пространство с
автобусни спирки на бул. „Иван Вазов, ул. „Петър Бонев“, ул. „Димитър Малинчев“, ул.
„Проф. К. Гълъбов“, ул. „Цар Симеон І“ и ул. „Крайречна“ по ПРЗ на гр. Перущица от
1989 год. по схема за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места“ пред Сдружение Местна Инициативна Група „Тракийско
– Родопската яка“, която се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие
на селските райони (2007-2013 год.), съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
2. Потвърждава, че всички дейности по проект: „Реконструкция на площадно пространство
с автобусни спирки на бул. „Иван Вазов, ул. „Петър Бонев“, ул. „Димитър Малинчев“, ул.
„Проф. К. Гълъбов“, ул. „Цар Симеон І“ и ул. „Крайречна“ по ПРЗ на гр. Перущица от
1989 год., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие.
3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички необходими действия,
свързани с комплектоване и входиране на проект: „Реконструкция на площадно
пространство с автобусни спирки на бул. „Иван Вазов, ул. „Петър Бонев“, ул. „Димитър
Малинчев“, ул. „Проф. К. Гълъбов“, ул. „Цар Симеон І“ и ул. „Крайречна“ по ПРЗ на гр.
Перущица от 1989 год.
4.
Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА”: 11
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№99
Протокол № 14/27.08.2012
Относно: Кандидатстване с проект: „Рехабилитация на детска площадка и доставка на
съоръжения“ по схема за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места“ пред Сдружение Местна Инициативна Група „Тракийско –
Родопската яка“, която се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони (2007-2013 год.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кметът на общината
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: „Рехабилитация на детска площадка и
доставка на съоръжения“ по схема за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места“ пред Сдружение Местна Инициативна
Група „Тракийско – Родопската яка“, която се реализира с финансовата подкрепа на
Програма за развитие на селските райони (2007-2013 год.), съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
2. Потвърждава, че всички дейности по проект: „Рехабилитация на детска площадка и
доставка на съоръжения“, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие.
3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички необходими действия,
свързани с комплектоване и входиране на проект: „Рехабилитация на детска площадка и
доставка на съоръжения“.

Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА”: 11
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/

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

