ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№144
Протокол № 16/25.11.2013 г.
Относно: Заемообразно покриване на временен дефицит в извънбюджетна
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 съгласие за прехвърляне от бюджетната сметка на Община Перущица в
извънбюджетната сметка, средства в размер на 13 039,57лв (тринадесет хиляди
двеста и три лева и осемдесет и две ст), необходими за покриване на разходи към
по-горе посоченото по проект „Подкрепа за по-добър живот”, BG051PO001-5.1.040047-C0001, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА” 12 /Надежда Дардова, Васко Даскалов, Илия Динкин, Никола Янкулов,
Георги Злачев,Грозданка Сендова, Жана Аргирова, Елена Симеонова, Маргарита
Тонкова, Атанас Насков, Салчо Салчев, Иван Муров/;
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№145
Протокол № 16/25.11.2013 г.
Относно: Изменение на Решение № 110, прието с протокол №11 от 11.11.2010г.
Правно основание: чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет
РЕШИ:
Изменя Решение № 110, прието с протокол №11 от 11.11.2010г. в частта му
на т. 8 като размера на годишния членски внос на община Перущица в сдружение
с нестопанска цел„Местна инициативна група Тракийско-Родопска яка” се променя
от 15 600.00 лв. на 2 000.00 лева.
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА” 13 /Надежда Дардова, Васко Даскалов, Илия Динкин, Никола Янкулов,
Георги Злачев, Грозданка Сендова, Жана Аргирова, Елена Симеонова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, Атанас Насков, Салчо Салчев, Иван Муров/;
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№146
Протокол № 16/25.11.2013 г.
Относно: Утвърждаване на пазарни оценки на следните поземлени имоти по КВС
на община Перущица:
1.Имот № 210148, находящ се в местността „Георгиев зимник” , ЕКАТТЕ 55909,
НТП - друга изоставена нива с площ 1,230 дка;
2.Имот № 210237 в местността „Извора”, ЕКАТТЕ 55909, НТП- нива с площ 1,947
дка.;
3.Имот № 210238, находящ се в местността „Минчева горка”, ЕКАТТЕ 55909, НТПнива с площ 2,038 дка;
4.Имот № № 210239, находящ се в местността „Георгиев зимник”, ЕКАТТЕ 55909,
НТП- нива с площ 1,240 дка.;
5.Имот № 210368, находящ се в местност „Извора”, ЕКАТТЕ 55909, НТП-друга
изоставена нива с площ 23,565 дка.;
Правно основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл. 53 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Перущица
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл. 53 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Перущица, Общинският съвет
РЕШИ:
Утвърждава следните пазарни оценки за начална тръжна цена при
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижимите
поземлени имоти, както следва:
1. № 210148, находящ се в местността „Георгиев зимник” , ЕКАТТЕ 55909, НТП
- друга изоставена нива с площ 1,230 дка., категория девета, при пазарна
оценка от 1 696.00 лв. без ДДС;
2. № 210237 в местността „Извора”, ЕКАТТЕ 55909, НТП-нива с площ 1,947
дка., категория девета, при пазарна оценка от 2 556.00 лв. без ДДС;

3. № 210238, находящ се в местността „Минчева горка”, ЕКАТТЕ 55909, НТПнива с площ 2,038 дка., категория девета, при пазарна оценка от 2 666.00
лв. без ДДС;
4. № 210239, находящ се в местността „Георгиев зимник”, ЕКАТТЕ 55909, НТПнива с площ 1,240 дка., категория девета, при пазарна оценка от 1 706.00
лв. без ДДС;
5. № 210368, находящ се в местост „Извора”, ЕКАТТЕ 55909, НТП-друга
изоставена нива с площ 23,565 дка., категория девета, при пазарна оценка
от 28 496.00 лв. без ДДС.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА“ – 9 /Надежда Дардова, Илия Динкин, Никола Янкулов, Жана
Аргирова, Елена Симеонова, Константин Витанов, Атанас Насков, Салчо
Салчев, Иван Муров/;
Брой „ПРОТИВ” – 1 /Маргарита Тонкова/;
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 / Георги Злачев, Грозданка Сендова/;

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

Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 147
Протокол № 16/25.11.2013 г.
Относно: Изграждането на подпорни стени и укрепяне на скалния масив над
параклис „Света Петка” /каменна кариера/, местност „Свети Никола” в зоните на
ПИ №290054 и ПИ №001351 по КВС на гр.Перущица.
Правно основание: Чл. 21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл.8 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Атанас Иванов Ташев – временно изпълняващ длъжността кмет на
община Перущица, съгласно заповед №236/08.11.2013г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за изграждането на подпорни стени на скалния масив над
параклис „Света Петка” /каменна кариера/ в зоните на ПИ №290054 и ПИ
№001351 по КВС на гр.Перущица.
2. Възлага на Кмета на община Перущица да предприеме всички необходими
действия по изграждането на обекта.
3. Относно финансиране изграждането на обекта, възлага на Кмета на община
Перущица да предприеме всички необходими действия за кандидатстване
на общината пред Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет, съгласно Правилника за дейността на
Комисията.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА” 12 /Надежда Дардова, Илия Динкин, Никола Янкулов, Георги Злачев,
Грозданка Сендова, Жана Аргирова, Елена Симеонова, Маргарита Тонкова,
Константин Витанов, Атанас Насков, Салчо Салчев, Иван Муров/;
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров /
Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 148
Протокол № 16/25.11.2013 г.
Относно: Изграждане на подпорна стена по северната страна на ул. „Проф.
Михаил Христев” ( от 225, 226, 227) по уличната регулационна линия от западния
край на УПИ ХХІІ – 1032 до УПИ ХV – 1040, 1041 включително, кв.62 по
регулационния план на община Перущица.
Правно основание: Чл. 21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл.8 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Атанас Иванов Ташев – временно изпълняващ длъжността кмет на
община Перущица, съгласно заповед № 236/08.11.2013г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за изграждането на подпорна стена по северната страна на
ул. „Проф. Михаил Христев” ( от 225, 226, 227) по уличната регулационна
линия от западния край на УПИ ХХІІ – 1032 до УПИ ХV – 1040, 1041
включително, кв.62 по регулационния план на община Перущица.
2. Възлага на Кмета на община Перущица да предприеме всички необходими
действия по изграждането на обекта.
3. Относно финансиране изграждането на обекта, възлага на Кмета на община
Перущица да предприеме всички необходими действия за кандидатстване
на общината пред Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет, съгласно Правилника за дейността на
Комисията.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА” 12 /Надежда Дардова, Илия Динкин, Никола Янкулов, Георги Злачев,
Грозданка Сендова, Жана Аргирова, Елена Симеонова, Маргарита Тонкова,
Константин Витанов, Атанас Насков, Салчо Салчев, Иван Муров/;
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров /
Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№ 149
Протокол № 16/25.11.2013 г.
Относно: Изграждане на подпорна стена по източния бряг на речното корито на
р.Перущинска /р.Стара/, в зоната от северния край на УПИ І – зеленина до УПИ –
1146 включително, кв.89 по регулационния план на община Перущица.
Правно основание: Чл. 21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл.8 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Атанас Иванов Ташев – временно изпълняващ длъжността кмет на
община Перущица, съгласно заповед № 236/08.11.2013г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 и чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за изграждането на подпорна стена по източния бряг на
речното корито на р.Перущинска /р.Стара/, в зоната от северния край на
УПИ І – зеленина до УПИ – 1146 включително, кв.89 по регулационния план
на община Перущица.
2. Възлага на Кмета на община Перущица да предприеме всички необходими
действия по изграждането на обекта.
3. Относно финансиране изграждането на обекта, възлага на Кмета на община
Перущица да предприеме всички необходими действия за кандидатстване
на общината пред Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет, съгласно Правилника за дейността на
Комисията.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА” 12 /Надежда Дардова, Илия Динкин, Никола Янкулов, Георги Злачев,
Грозданка Сендова, Жана Аргирова, Елена Симеонова, Маргарита Тонкова,
Константин Витанов, Атанас Насков, Салчо Салчев, Иван Муров/;
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров /
Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№150
Протокол № 16/25.11.2013 г.

Относно: Даване съгласие за предоставяне на Министерството на правосъдието
на РБългария за осъществяване функциите на Областна служба „ Изпълнения на
наказанията” , териториално звено на Главна дирекция „ Изпълнения на
наказанията” на безвъзмездно ползване на част от недвижим имот – общинска
собственост .
правно основание : чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл.12, ал.3 от ЗОС , във връзка
с чл.14, ал.1 от НРПУРОИ.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС , във връзка с
чл.14, ал.1 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ:

1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на
Министерството на правосъдието на РБългария за осъществяване
функциите на Областна служба „ Изпълнения на наказанията”,
териториално звено на Главна дирекция „ Изпълнения на наказанията” на
РБългария на помещение с площ от 16 кв.м (шестнадесет квадратни метра)
находящо се на първия етаж от масивна сграда, ситуирана УПИ ІІ –
обслужващи дейности от кв.72 по ЗРП на гр.Перущицаза срок от 5 (пет)
години.

2. Възлага на Кмета на Община Перущица сключване на Договор за
предоставяне на безвъзмездно право на ползване с Министерството на
правосъдието на РБългария .

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

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

Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№151
Протокол № 16/25.11.2013 г.
Относно: Отдаване под наем на „Зала за закуски” в ОУ „ Петър Бонев”, намираща
се в юго- източната част на училището на първия етаж.
правно основание : основание чл.21 ал.1 т.8 пр.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7,8 от ЗОС
във връзка с чл.14, ал.8 и чл.16, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7,8 от ЗОС във връзка с
чл.14, ал.8 и чл.16, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общинският съвет
РЕШИ:
І. Дава съгласие за провеждане на процедура за отдаване под наем чрез
публично оповестен търг с явно наддаване на обект „ Зала за закуски” , находящ
се на първия етаж в югоизточната част на ОУ „ Петър Бонев” с обща площ от 106,
71 кв.м. за срок до пет години.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Перущица да предприеме действия по
одобряване със Заповед на останалите тръжни условия за провеждане на
публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на подробно
описания в точка първи обект .
Брой съветници 13
Брой присъствали 11
Брой „ЗА” 11 /Надежда Дардова, Илия Динкин, Никола Янкулов, Георги Злачев,
Жана Аргирова, Елена Симеонова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов,
Атанас Насков, Салчо Салчев, Иван Муров/;
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров /
Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№152
Протокол № 16/25.11.2013 г.
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен Устройствен
План – Парцеларен План за трасета на външно електроснабдяване, външен
водопровод и канализация във връзка с проектиране на ПУП-ПРЗ на поземлени
имоти 099032, 099033, 099034, 099035, в местността „Ленищата”, в землището на
гр.Перущица с ЕКАТТЕ 55909, общ.Перущица за промяна предназначението на
същите от земеделска земя в терени за „Къща за гости” , „ Цех за производство на
бира” и „Цех за производство на вино”.
Основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 а, ал.1 и ал.5 и
чл.124 б, ал.1 от ЗУТ.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 а, ал.1 и ал.5
и чл.124 б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет
РЕШИ:
1.

2.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124б, ал.1
от ЗУТ ОДОБРЯВА представеното от търговско дружество „НОВАРТО
ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 202536382 техническо задание по чл.125, ал.1 от
ЗУТ.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , във връзка с чл.124а, ал.1
и ал.5 от ЗУТ, Решение №130/ 16.09.2013г. на ОбС Перущица за дадено
предварително съгласие за учредяване право на прокарване на
електропровод, водопровод и канал по полски път № 099443 по КВС на
гр.Перущица и в допълнение на свое Решение №99/ 15.07.2103г. за
проектиране на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти 099032, 099033, 099034,
099035, в местността „Ленищата”, в землището на гр.Перущица за
промяна предназначението на същите от земеделска земя в терени за
„Къща за гости” , „ Цех за производство на бира” и „Цех за производство
на вино”, РАЗРЕШАВА да се изработи проект за ПУП – Парцеларен
План, съобразно техническото задание за елементите на техническата
инфраструктура през ПИ 099443 по КВС, представляващ полски път в
местността „Ленищата”, в з-ще на гр.Перущиаца, собственост на Община
Перущица.

3.

4.

Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да
се постави на определените за това места в сградата на общината,
района или кметството, както и на други подходящи места в съответната
територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата
на общината и в един местен вестник.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.

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

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

Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№153
Протокол № 16 /25.11.2013г.
Относно: Възстановяване на признати имоти в съществуващи /възстановими/
стари реални граници в землището на гр. Перущица съгласно преписка на ОСЗ гр.
Стамболийски с № РД05 - 782 от 01.11.2013 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 - 782 от 01.11.2013 г., Общинският съвет
РЕШИ:
1. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на
наследници на Христо Георгиев Табов по молба с входящ № 49-02/253 от
01.10.2013 г., който попада в имот № 160423 с площ 4,291 дка в м. “Накева
воденица“. Заявител по преписката е Мила Благоева Стоянова.
2. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на
наследници на Васил Стоянов Данев по молба с входящ № 49-02/220 от
15.08.2013г., който попада в имот № 190188 с площ 2,135 дка в м. “Горката“.
Заявител по преписката е Владимир Петров Данев.
Брой съветници 13
Брой присъствали 10
Брой „ЗА” 10 /Надежда Дардова, Илия Динкин, Георги Злачев, Грозданка Сендова,
Жана Аргирова, Елена Симеонова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов,
Атанас Насков, Иван Муров/;
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№154
Протокол № 16 /25.11.2013г.
Относно: Заемообразно покриване на временен дефицит в извънбюджетна
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 съгласие за прехвърляне от бюджетната сметка на Община Перущица в
извънбюджетната сметка, средства в размер на 2254,00лв (двехиляди двеста
педесет и четири лева), необходими за покриване на разходи към по-горе
посоченото по проект „Община Перущица – неделима част от историята,
културата и бъдещето на Европа”, дог. №16/313/00019/24.06.2011 г., мярка 313 от
ПРСР, сключен между Община Перущица и ДФ ”Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА” 8 /Надежда Дардова, Никола Янкулов, Илия Динкин, Жана Аргирова,
Елена Симеонова, Маргарита Тонкова, Атанас Насков, Иван Муров/;
Брой „ПРОТИВ”: 0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1 /Георги Злачев/

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

Вярно с оригинала:.......................................
/Кристина Косева /

