ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№12
Протокол № 2 /04.02.2013г.

Относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно чл.9 от ЗОД

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.

На основание чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет

РЕШИ:
На основание чл. 9 от Закона за общинския бюджет Общински съвет – Перущица приема :
Годишен доклад по дълга
към 31 декември 2012 година
на Община Перущица
1.Съгласно Решение № 104, взето с протокол № 13 от 17.12.2009 г. ОбС – Перущица
Акценти
Вид на дълга – дългосрочен
Размер на дълга – 152 000 лв.
Валута на дълга – лева
Обезпечение по дълга :
1.Договор за учредяване на особен залог върху движими вещи - придобитото с кредита
специализирано МПС,
2. Договор за учредяване на особен залог по реда на ЗОС върху настоящи и бъдещи
вземания на Община Перущица по сметки в Банка ДСК ЕАД с източник собствени приходи
на общината по чл.6 ал.1,т.1 от Закона за общинските бюджети и общата изравнителна
субсидия по чл.34, ал.1,т.3 от Закона за общинските бюджети за периода на кредита .
Период на погасяване на дълга – 2010 г. – 2015 г.
Предназначение на дълга – Инвестиционен проект „Доставка на 1 бр.нов специализиран
автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Перущица”
Лихвен процент – годишна лихва в размер на 7,774 процентни пункта, формирана от
едномесечен СОФИБОР плюс договорена в размер на 5 процентни пункта. Към датата на
сключване на договора едномесечен СОФИБОР е в размер на 2,774 процента.

Общо усвоени средства към 31.12.2012 г. – 152 000 лв.
Общо неизплатена главница към 31.12.2012 г. – 75 995 лв.
За бюджетната година 2012
Размер на дълга към 01.01.2012г. – 109 775 лв.
Плащания по главници – 33 780лв.
Лихвени плащания – 5876,23лв.
Такси –0 лева
Лихви за забавени плащания – 0 лева
Дълг към 31.12.2012 г. –75 995 лв. главница
2.Съгласно Решение №94, взето с протокол № 14 от 27.08.2012 г. ОбС – Перущица
Вид на дълга – краткосрочен
Размер на дълга – 310 152 лв.
Валута на дълга – лева
Обезпечение по дълга :
1.Договор за учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания по договор
за безвъзмездна помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/020, по одобрен проект по Оперативна
програма „Регионално развитие”, сключен между община Перущица и Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, от дата 13.12.2010г., в размер на 651 812,98
лева.
2. Договор за учредяване на особен залог по реда на ЗОС върху настоящи и бъдещи
вземания на Община Перущица по сметки в Банка ДСК ЕАД с източник собствени приходи
на общината по чл.6 ал.1,т.1 от Закона за общинските бюджети и общата изравнителна
субсидия по чл.34, ал.1,т.3 от Закона за общинските бюджети за периода на кредита .
Период на погасяване на дълга – 12.12.2012 г. – 25.07.2013 г.
Предназначение на дълга –финансиране на извършени допустими разходи за
изпълнението на одобрен проект”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
ОДЗ”Радост”и ОДЗ”Тракийче”, град Перущица”
Лихвен процент – променлив базов лихвен процент на ФЛАГ, изразяващ стойността на
ресурса, предоставен от кредитора и надбавка в размер на 2%. За първоначалния период
на олихвяване размера на годишния лихвен процент е 4.131%.
Общо усвоени средства към 31.12.2012 г. – 310 152 лв.
Общо неизплатена главница към 31.12.2012 г. – 310 152 лв.
За бюджетната година 2012
Размер на дълга към 30.11.2012г. – 310 152лв.
Плащания по главници – 0 лв.
Лихвени плащания – 1637,14лв.Възстановени от МФ -1309 лева.
Такси –243,08 лева. Възстановени от МФ -174 лева .
Лихви за забавени плащания – 0 лева
Дълг към 31.12.2012 г. –310 152 лв. главница

3.Съгласно Решение №105, взето с протокол № 16 от 10.10.2012 г. ОбС – Перущица

Вид на дълга – краткосрочен
Размер на дълга – 175 297,73 лв
Валута на дълга – лева
Обезпечение по дълга :
1. Договор за учредяване на особен залог по реда на ЗОС върху настоящи и бъдещи
вземания на Община Перущица по сметки в Банка ДСК ЕАД с източник собствени приходи
на общината по чл.6 ал.1,т.1 от Закона за общинските бюджети и общата изравнителна
субсидия по чл.34, ал.1,т.3 от Закона за общинските бюджети за периода на кредита .
Период на погасяване на дълга – 08.11.2012 г. – 08.05.2013 г.
Предназначение на дълга – за разплащане на ДДС на проект „Изграждане на улично
осветление в гр.Перущица ”
Лихвен процент – годишна лихва в размер на 6,3434 процентни пункта, формирана от
едномесечен СОФИБОР плюс договорена в размер на 5,7 процентни пункта. Към датата на
сключване на договора едномесечен СОФИБОР е в размер на 0,643 процента.
Общо усвоени средства към 31.12.2012 г. – 175 297,73 лв.
Общо неизплатена главница към 31.12.2012 г. – 175 297,73 лв.
За бюджетната година 2012
Размер на дълга към 31.12.2012 г. – 175 297,73 лева главница
Плащания по главници –0 лв.
Лихвени плащания –1452,11лв.
Такси –175,70 лева
Лихви за забавени плащания – 0 лева
Дълг към 31.12.2012 г. –175 297,73 лева главница

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№13
Протокол № 2 /04.02.2013г.

Относно: 1.Отчет за изпълнението на бюджета на Община Перущица за 2012г.
2.Отчет за разходваните извънбюджетни средства
3.Отчет на Капиталовите разходи

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:

I.Приема отчета по бюджет 2012 както следва :
ПО ПРИХОДА

- 2 184 443 лева

1.Приходи с държавен характер
-1 443 154лева
1.1Обща допълваща субсидия от РБ
-1 468 304 лева
1.2 Целеви трансфери /субсидии/§3118
8 421 лева
1.3 Целеви трансфери /субсидии/§3128
6 424 лева
1.4 Трансфери от МТСП и др.§61
- 40 636 лева
1.5 Трансфери др.§61
- 23 124 лева
1.5 Временни безл.заеми м/у бюдж.с/ки с знак - 31 015 лева
1.6 Остатък в началото на периода
- 134 428 лева
1.7 Остатък в края на периода с знак (-)
- 269 198 лева

2.Приходи с местен характер
в т.ч.
2.1 Данъчни приходи
2.2 Неданъчни приходи
2.3 Обща изравнителна субсидия
2.4 Целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на общински дейности

- 741 289 лева
-

130 603 лева
- 343 394лева
- 296 100лева
-

47 300лева

2.5 За зимно поддържане на пътищата
2.6 Целеви трансфери /субсидии/§3118

-

8 900лева
1 483 лева

2.6 Остатък в началото на периода
- 21 929лева
2.7 Остатък в края на периода с знак (-)
- 28 252лева
2.8 Задължения по търговски кредит по ЗОД с знак (-) - 33 780лева
2.9 Получени краткосрочни заеми със знак (+)
- 310 152лева
2.9 Трансфери
с знак (-)
18 143лева
2.10 Предоставени трасфери със знак ( - )
63 395лева
/съфинансиране на проект по ОП”Регионално р-тие/
2.11 Временни безл.заеми м/у бюдж.с/ки с знак (-) 275 002 лева
ПО РАЗХОДА

- 2 184 443 лева

В т.ч.
1. За делегирани държавни дейности
2. За Местни дейности

-1 473 893лева
- 710 550лева

ІІ. ОбС приема разпределението на средствата за финансиране на капиталови
разходи по бюджета на община Перущица както следва:
1. От целева субсидия
- 46 225лв.
От Тях:
В Местни дейности
- 46 225лв.
2. От преходен остатък в образованието
900 лв.
Всичко Капиталови разходи

- 47 125лв.

ІІI. ОбС приема отчета за изпъление на извънбюджетна сметка към 31.12.2012г. както
следва:
1. Извънбюджетна сметка на Община Перущица за 2012 година открита във връзка с
прилагането на ДДС№07/2008г за спечелени проекти финансирани от Разплащателна
агенция към Държавен фонд „Земеделие”
1.Начално салдо на 1.01.2012г.
2.По прихода –
3.По разхода4.Остатък към 31.12.2012г.

-1 107204 лева
- 3 457 426лева
- 1 241 541 лева
-3 323 089 лева

2.Извънбюджетна сметка на Община Перущица за 2012 година открита във връзка с
прилагането на ДДС№08/2008г по сключени договори по Оперативни програми

1.Начално салдо на 1.01.2012г.
2.По прихода –

-

9 804лева
547 483лева

3.По разхода4.Остатък към 31.12.2012г.

-

547 314 лева
9 973лева

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№14
Протокол № 2 /04.02.2013г.
Относно: 1. Проект за бюджет за 2013 година на Община Перущица
2.Списък на капиталови разходи за 2013 година на Община Перущица
3.Проект на план-сметки на извънбюджетни средства за 2013 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 2013 и ПМС № 1 от 09.01. 2013 г,
Общинският съвет
РЕШИ:
Приема бюджета на Община Перущица за 2013 г.:
По прихода:

2 690 266

1. Приходи с държавен характер
1.1. Обща субсидия
1.2. Преходен остатък 01.01.2013 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. Погашения по кредити
2.6. Преходен остатък 01.01.2013 г.
2.7 Трансфери
По разхода:
1. Държавни дейности
2. Общински дейности
3. Дофинансиране на държавни дейности

1 796 975
1 527 777
269 198
893 291
130 000
424 361
335 800
64 300
519 23028 252
429 808
2 690 266
1 796 975
871 704
21 587

ІІ. Общинският съвет приема разпределението на средствата за финансиране на
капиталови разходи както следва:
1.От целева субсидия
64 300лева
В т.ч. Основен ремонт на ІV класен път
41 100лева
2. Преходен остатък от 2012г. за КР в т.ч ОР на ІV класен път 10 764лева
3.От местни приходи

-

83 171лева

Всичко капиталови разходи:
Капиталови разходи за местни дейности

- 158 235лева
- 158 235лева

Съгласно поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен
ремонт за 2013 година /Прил.1/
III.Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити на община Перущица през 2013 година както следва:
1.Основно училище „Петър Бонев”
2.ОДЗ”Радост”
3.ОДЗ”Тракийче”
4.Исторически музей
IV.
Общинския съвет
приема бюджетните сметки
второстепенните разпоредители съгласно приложение 2.

за 2013 година на

V. Общинския съвет приема лимити за следните разходи :
 Социално- битови разходи на персонала 3% в/у начислени трудови разходи, отчитане на
база изплатени трудови разходи
 Представителни разходи на кмет –2 500 лева
 Представителни разходи на председателя на Об.съвет- 1 500 лв.
 Поевтиняване на храната в ОУ:
- закуска на ученици от I-IV клас – 0,70 лева
- обяд на ученици от I ви до III ти клас -1 лев
VI. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от
транспортните разходи в рамките до 85 % от действителните разходи да
бъдат изплащани само по време на служебна заетост съгласно Приложение 3
VII. Общинския съвет дава съгласие да бъдат осигурени средства :
 за клуб на пенсионера в размер на 3806 лева включващо работна заплата на ½
численост , текуща издръжка-отопление ,осветление и текущ ремонт в размер на
1000лева
 за клуб на инвалида в размер на 2500 лева включващо наем,телефон, ел.енергия и
материали.

VIII. Общинския съвет утвърждава средства на спортни клубове със седалище
Перущица , както следва :
1.Субсидия за развитие на дейността на СКБ”Перущица”–11 000 лв.
2. Субсидия за развитие на дейността на СК ШИНКИОКОШИН ПЕРУЩИЦА -2000лева
3.Сдружение „Спортен клуб по силови спортове и футбол – Перущица” – 2000 лева.
Средствата да се превеждат като субсидия на клубовете и се използуват за подпомагане на
спортно-тренировъчната дейност.

IX. Общински съвет определя оклад за храна, както следва:





Целодневни детски градини
Детска млечна кухня
Домашен социален патронаж

2,20 лв
2 лв
1,90лв

X. Общински съвет приема численост на персонала и диференцирани средни
брутни заплати по функции и дейности, съгласно Приложение 4 .

ХI. Разпределя преходния остатък от 2012година в размер 297 450 лв както
следва:
В Дейности държавна отговорност средства в размер на 269 198 лв.
в:
4 438 лв. – д.122 Общинска администрация
10 244лв. – д.219 Други дейности по отбраната
19 172лв.- д.239 Други дейности по вътрешната сигурност
10510лв-д 283Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от
бед.и ав.
6 947лв. -д. 284 Ликвидиране последств. от бедствия и произв.аварии
6 028лв. –д. Доброволни формирования за защита при бедствия
16 222лв. –д.ОДЗ съответно 3274лева за ОДЗ1 и 12 948лева за ОДЗ2
100 476лв – ОУ
214лв. – д. 337 Извънучилищни дейности
55 403лв – д. 431 Детски ясли
34 726лв.– д. 437 Здравен кабинет вдетски градини и училища
709лв.-д. 713 Спорт за всички
4 109лв.- д.739 Музей
В дейности местна отговорност средства в размер на

28 252лв

в:
2 451лв – д. 623 Чистота
4 236 лв – д311 ОДЗ
1 009лв.- д.322 ОУ
2 729лв.-д.122 Общинска администрация- преходен КР
4 000лв.-д.524 ДСП- преходен КР
4 000лв.-д.619 Благоустрояване –преходен КР
4 000лв – д. 832 Служби и дейности по поддържане и ремонт на път –
преходен КР- 35лв ОР и 3965лева от АПИ
1 620лв.- д 739 Музей
4 207лв. –д.2898 Други дейности по икономиката
XII. Размер на просрочените задължения от минали години, които ще
бъдат разплатени от бюджета за 2013г.
Заложени са бюджетни кредити в Дейност ОДЗ
§5100 Основен ремонт
Проект”Внедряване мерки за енергийна ефективност в ОДЗ”Радост” и
ОДЗ”Тракийче”град Перущица - 78 171лева
XIII. Размер на просрочените вземания от минали години в размер
2 184левна , които ще бъдат събрани в бюджет 2013г.
От аренда – 125 лева
От наеми -2 059лева

на

XIII. При спазване на общия размер на бюджета ОбС дава следните правомощия на
кмета на общината за 2013година :
При спазване на общия размер на бюджета, предоставя на кмета /чл.27, ал.1 от ЗОБ/ за
2013 г.да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в една
дейност , да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от една дейност в
други в границите на една бюджетна група , без да изменя общия и размер в частта за
местните дейности.
ХIV.Общински съвет град Перущица утвърждава две извънбюджетни сметки на
Община Перущица съгласно приложени План-сметки /прил.5/

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 9 / д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Константин Витанов, Елена Симеонова,
Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Иван Муров, Васко Даскалов /.
Брой „ПРОТИВ”:2 /Грозданка Сендова, Георги Злачев/
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:1 /Маргарита Тонкова/

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№15
Протокол № 2 /04.02.2013г.

Относно: Предложение за заемообразно прехвърляне на средства от бюджетна в
извънбюджетната сметка на Община Перущица.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
1.Дава съгласието си да прехвърли 8461,90 лв. от бюджетната в извънбюджетната сметка
за финансиране разходи за заплати по Проект „Нов избор – развитие и реализация”.
Кметът на Община Перущица да изпълни решението.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№16
Протокол № 2 /04.02.2013г.

Относно: Предложение за заемообразно прехвърляне на средства от бюджетна в
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

РЕШИ:
1.Дава съгласие за заемообразно прехвърляне на средства в размер на 3500,00лв. от
бюджетната в извънбюджетната сметка за финансиране разходи за заплати по Проект
„Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№17
Протокол № 2 /04.02.2013г.
Относно: Даване на съгласие Община Перущица да приеме безвъзмездно право на
управление на обект „ Ранно християнската базилика „ Червената църква” за срок до
10 години.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15,
ал.1 и ал.2 от ЗДС, чл.6, ал.2 от ППЗДС, във връзка с чл.12, ал.4, т.1, ал.5,6 и 7 от
ЗКН, Общинският съвет
РЕШИ:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Перущица да приеме безвъзмездно право на
управление на обект „ Ранно християнската базилика „ Червената църква” за срок до
10 години.
2.УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на община Перущица да извърши всички изискуеми се
действия по приемане от Държавата в полза на Община Перущица на безвъзмездно
управление на обект „ Ранно – християнска базилика „ Червената черква”.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№18
Протокол № 2 /04.02.2013г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяни
права на територията на община Перущица

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

РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяни права на
територията на община Перущица, както следва: Да се измени досега действащия чл. 27
ал. 1 изр. 2 като сумата „0,36 лв.” се променя на „0,40 лв.”, а периодът „01.01.-31.12.2012 г.”
се променя „01.01.-31.12.2013 г.”

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой
„ЗА”: 11 /Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Константин Витанов, Елена
Симеонова, Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка Сендова, Георги
Злачев, Иван Муров, Васко Даскалов /.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:1 /Салчо Салчев/

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№19
Протокол № 2 /04.02.2013г.

Относно: Предложение за заемообразно прехвърляне на средства от бюджетна в
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

РЕШИ:
1. Дава съгласието си да прехвърли 1 417, 20 лв. от бюджетна в извънбюджетна сметка за
финансиране разходи за заплати по проект ”Ново начало – от образование към заетост”.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№20
Протокол № 2 /04.02.2013г.

Относно: Промени в Закона за устройство на територията в сила от 26.11.2012 година.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ – Общинският съвет приема решение за изработване на
проект за общ устройствен план по предложение на кмета на общината, придружено от
задание по чл. 125 от ЗЕТ и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за стартиране на процедураза изработване на проект за общ
устройствен план.
2. Упълномощава кметът на Община Перущица да възложи изработка на задание,
включващо при необходимост опорен план /съгласно чл.125 от ЗУТ/.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№21
Протокол № 2 /04.02.2013г.
Относно: Допълване на Решение №9, взето с Протокол №1/21.01.2013г. за Даване
разрешение за изработване на проект за Подробен Устройствен План за ПИ 099353, в
местността Батен, в землището на гр.Перущица с ЕКАТТЕ 55909, общ.Перущица за
промяна предназначението на същия от нива в терен за жилищно строителство.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ:
Допълва свое решение №9 ,взето с протокол № 1/ 21.01.2013 год. на Общ.съвет Перущица
като точка първа да се чете : ОДОБРЯВА планово- техническо задание за изменение на
Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за поземлен имот 099353, в
местността Батен, в землището на гр.Перущица, с ЕКАТТЕ 59909, общ.Перущица , за
промяна на предназначението на същия от „нива” в терен за „жилищно застрояване” и
разрешава да се изработи проект за Подробен Устройствен План–План за регулация и
застрояване за поземлен имот 099353, в местността Батен, в землището на гр.Перущица, с
ЕКАТТЕ 59909, общ.Перущица , за промяна на предназначението на същия от „нива” в терен
за „жилищно застрояване”.

Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА”: 11 / д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Константин Витанов, Елена Симеонова,
Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка Сендова, Георги Злачев, Иван
Муров, Васко Даскалов /.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№22
Протокол № 2 /04.02.2013г.
Относно: Приемане на решение за изменение на решение № 110, прието с протокол № 11
от 11.11.2010г.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1т.15 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, т.1 и 5 от Наредба
№23 от 18.12.2009г. на МЗХ, Общинският съвет
РЕШИ:
1.Да приеме решение за измение на решение № 110/11.11.2010г.
2. Освобождава като представители от публичния сектор на община Перущица в работата
на общото събрание и управителния съвет на Сдружение МИГ „Тракийско-родопска яка”
следните лица:
2.1.Иванка Ангелова Чинчийкова
2.2.Мария Асенова Витанова-Вълканова
3. Определя Константин Вихъров Витанов да представлява Община Перущица в работата
на Управителния съвет и Общото събрание на сдружение МИГ „Тракийско-Родопска яка”.
4.Определя Надежда Кръстева Дардова да членува и участва в работата на Общото
събрание на Управителния съвет в Сдружение МИГ „Тракийско-Родопска яка” от квотата на
публичния сектор.
По отношение числеността и състава на останалите представители в сдружението,
решенето остава непроменено.
Брой съветници 13
Брой присъствали 10
Брой „ЗА”: 10 /Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Елена Симеонова,
Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Васко
Даскалов /.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

