ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№1
Протокол № 1 /21.01.2013г.

Относно: Приемане на програма за работа на Общински съвет за периода
2013 година.

януари – юни

Вносител: Председател Общински съвет.
На основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
Приема Програмата за работа на Общински съвет за периода януари – юни 2013 година.

Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13 /Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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
№2
Протокол № 1 /21.01.2013г.
Относно: Отмяната на решение № 131, прието с протокол № 20 от 17.12.2012г. и приемане
на ново, в изпълнение на указанията, дадени в писмо вх.№ АК-01-154.1 от 28.12.2012г. на
Областен управител на област Пловдив.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1,т.8, пр.2 от ЗМСМА, чл.11 ал.1 от НМДТ, Общинският съвет
РЕШИ:
1.Да отмени решение № 131/17.12.2012г.
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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
2.Да вземе решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на Община Перущица.
2.2 С приемането на новата наредба да се създаде нов текст, а именно:
„Чл.26а, ал.1 За издаване на разрешение за ползване на пътя за тежки и извънгабаритни
товари или за осъществяване на дейности в обхвата на пътя по чл.9, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта,
поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община Перущица се
събира такса в размер на 1,70 лв. за тон на ден.
Ал.2. За издаване на разрешение за ползване на пътя за тежки и извънгабаритни
товари извън специалното ползване на общинските пътища, по чл.13, ал.11 т.1, б.”е” и ал.2
Наредбата за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта,
поддържането и финансирането на пътната мрежа на територията на община Перущица се
събира такса в размер на 2,00 лв. за тон на ден.
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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
2.3.Да се измени досега действащия чл.27, ал.1,изр.1 като от ”в размер на 35 лева”
текста се променя ”в размер на 40 лева”

2.4.Да се измени досега действащия чл.28, ал.1 като от ”в размер на 1,50 лева” текста
се променя на ”в размер на 2 лева”
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 10 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Никола Янкулов, Елена Симеонова,
Надежда Дардова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка Сендова, Иван Муров, Васко
Даскалов/.
Брой „ПРОТИВ”:1 / Салчо Салчев/
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:2 / Константин Витанов, Георги Злачев/

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№3
Протокол № 1 /21.01.2013г.

Относно: Актуализиране на бюджет 2012 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.18 от ЗОБ и във връзка с
§41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012г. и разпоредбите на ПМС № 367 от 29.12. 2011 г.,
Общинският съвет

РЕШИ:
Приема предложението на кмета за актуализация на бюджет на Община Перущица за
2012 г. в дейностите държавна отговорност.

Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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
№4
Протокол № 1 /21.01.2013г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Перущица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 16/322/00436 от
04.01.2011год. по мярка 322 за Проект „Изграждане на улично осветление в гр. Перущица”
сключен между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
16/322/00436 от 04.01.2011 год. по мярка 322 за Проект „Изграждане на улично осветление в
гр. Перущица” сключен между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Ради Ботев Минчев да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна агенция в размер на 1 018 080,80лв. (един милион осемнадесет
хиляди осемдесет лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения
размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/322/00436
от 04.01.2011 год. по мярка 322 за Проект „Изграждане на улично осветление в гр.
Перущица” сключен между Община Перущица и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Перущица да подготви всички необходимите документи за
сключване на анекс за удължаване на срока на договор № 16/322/00436 от 04.01.2011 год. с
ДФ „Земеделие”.
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13 /Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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
№5
Протокол № 1 /21.01.2013г.
Относно: Предложение за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост,
съставляващ № 000805 по картата на възстановената собственост, находящо се в
местността „ Манастира” в землището на гр.Перущица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост , във връзка с чл.42, т.2
и чл.53 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество , Общинският съвет
РЕШИ:
І. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на поземлен имот № 000805 по картата
на възстановената собственост на землище гр.Перущица, находящ се в местността „
Манастрира” в землището на гр.Перущица,ЕКАТТЕ 55909, Общ.Перущица, обл.Пловидвска, с
начин на трайно ползване –двор- горско стопанство, с площ от 17, 891 кв.м, при граници и
съседи : имот № 001120- път ІV кл. на Община Перущица и имот № 000628 –гор.стоп-терен
на МЗГ- ДЛ, за който е съставен АОС № 93/13.09.2005 год.
ІІ.Упълномощава на Кмета на Община Перущица да възложи изготвяне на пазарната оценка
на имота.

Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 7 /д-р.Атанас Насков, Никола Янкулов, Елена Симеонова, Надежда Дардова,
Жана Аргирова, Васко Даскалов, Иван Муров /.
Брой „ПРОТИВ”:2 /Грозданка Сендова, Георги Злачев/
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:4 / Илия Динкин, Маргарита Тонкова, Салчо Салчев, Константин
Витанов/

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№6
Протокол № 1 /21.01.2013г.
Относно: Отдаване под наем на помещения, намиращи се в сградата на Поликлиниката,
ул. „Цар Борис І” № 15, гр. Перущица, съгласно архитектурен проект на обект: ”Амбулатория
за групова практика за първична медицинска помощ-3 лекарски и 4 стоматологични
практики”- гр. Перущица” за медико-диагностична лаборатория.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал.1 т.8 пр.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7,8 от ЗОС, Общинският съвет
РЕШИ:
І. Дава съгласие за провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване на обект ”Амбулатория за групова практика за първична
медицинска помощ - 3 лекарски и 4 стоматологични практики”- гр. Перущица”, находящ се
на административен адрес: гр.Перущица, ул. „Цар Борис І” № 15 и съставляващ част от
имот - публична общинска собственост , актуван с АОС № 20/08.03.2000 год, в който обект
съгласно одобрен архитектурен проект са обособени : помещение № 3, помещение № 4,
помещение № 5 и помещение № 6 , свързани с предверие, с обща полезна площ от 49,7
кв.м./ четиридесет и девет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, ведно с
приспадащите се общи части от 15,76 кв.м. /петнадесет квадратни метра и седемдесет и
шест квадратни дециметра/ за срок от пет години
ІІ.Начална тръжна цена на месечния наем от 130,92 лева (сто и тридесет лева,
деветдесет и две стотинки), без включен ДДС .
ІІІ.Възлага на Кмета на Община Перущица да утвърди останалите тръжни условия за
провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
подробно описания в точка първи обект .
ІV. Упълномощава Кмета на община Перущица да организира и проведе търга при
условията на чл.59 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Перущица и да сключи договор със
спечелилия търга участник за срок от 5 (пет) години.
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13/Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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
№7
Протокол № 1 /21.01.2013г.
Относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21 ал.1 т.8 пр.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7,8 от ЗОС, Общинският съвет
РЕШИ:
І. Дава съгласие да се проведе процедура на публично оповестен търг за отдаване
под наем на три броя петна за поставяне на преместваеми търговски съоръжоения
/павилиони/ по одобрена схема в УПИ VIII-общ. обслужваща дейност, съставляващ
недвижим имот – частна общинска собственост, от кв.65 по регулационния план на гр.
Перущица, а именно : петно №1 с полезна площ от 6 кв.м /шест квадратни метра/, петно
№2 с полезна площ от 4кв.м./четири квадратни метра/ и петно №3 с полезна площ от 12
кв.м /дванадесет квадратни метра/, актуван с АОС №31/22.06.2007г. за срок от 5 години.
II.Начална тръжна цена на месечния наем – 1,50 лв. на кв.м.,без включен ДДС за
всяко едно петно.
ІІI. Възлага на Кмета на Община Перущица да утвърди останалите тръжни условия за
провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
подробно описаните в точка първи обекти .
ІV. Упълномощава Кмета на община Перущица да организира и проведе търга при
условията на чл.59 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на територията на община Перущица и да сключи договор със
спечелилия търга участник за срок от 5 (пет) години.
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13 /Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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
№8
Протокол № 1 /21.01.2013г.

Относно: Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2013 година.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
Приема програмата на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2013 година.
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13 / Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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
№9
Протокол № 1 /21.01.2013г.
Относно: 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 във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1
от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ:
1.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”.
2.Проектът да се изготви в съответствие с Наредба №7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ и Наредба
8 за обем и съдържание на устройствените планове, включително необходимите схеми за
осигуряване транспортно обслужване , Ел и ВиК захранване и отвеждане, съгласуване със
съответните експлоатационни дружества, контролни органи и институции, в т.ч. РИОСВ, ОД
Пътна полиция-Пловдив, ОД”Земеделие”-Пловдив. Да се представи геодезическо
заснемане и трасировъчен план.
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 12 / д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов, 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 / Маргарита Тонкова /

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№10
Протокол № 1 /21.01.2013г.
Относно: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за: Оптична кабелна линия на
„Нетгард”ООД от същ.шахта ШКС 02(на път III-8602) – през гр.Перущица – до нова ШКС 02,
в Община Перущица
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за
устройство на територията, Общинският съвет
РЕШИ:
Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план за:
Оптична кабелна линия на „Нетгард”ООД от съществуваща шахта ШКС 02(на път III-8602) –
през гр.Перущица – до нова ШКС 02, изцяло разположена на територията на Община
Перущица. Оптичната кабелна линия ще се свърже с вече изградената такава в Община
Родопи. На територията на Община Перущица кабелната линия започва от съществуваща
шахта на „Нетгард” ООД, разположена на землищната граница между с.Брестовица,
общ.Родопи и гр.Перущица, общ.Перущица, продължава в югозападна посока по шосето за
гр.Перущица в поземлен имот 0.637-полски път, преминава през 0.641-път IV клас, влиза в
града северно от кв.129, преминава през града от североизточна в югозападна посока,
излиза от него по шосето за с.Устина, общ. Родопи, южно от кв.123 и кв.127, през имоти:
0.789- път IV клас, 0.791- полски път, 0.338-напоителен канал, 3.682-наводнени орни
земи(собственост на Община Перущица) и завършва на границата на з-ще гр.Перущица,
общ.Перущица и с.Устина, общ.Родопи. Общата дължина на трасето е 4600м, като 2419м са
в извънселищни територии, а 2274м в града, където трасето преминава по тротоарите, на
отстояния от имотните граници, указани в схемата.
Решението да се съобщи чрез обнародване в”Държавен вестник”. Заинтересованите лица
по смисъла на чл.131 от ЗУТ , могат да обжалват настоящото решение в 30-дневен срок от
обнародването му пред Административен съд – Пловдив чрез Председателя на Общинския
съвет на Община Перущица (чл.215, ал.1, ал.4 изр.1 от ЗУТ във връзка с чл.25, т.6 от
ЗМСМА).
Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13 /Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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
№11
Протокол № 1 /21.01.2013г.

Относно: Възстановяване на признати имоти в съществуващи /възстановими/ стари
реални граници в землището на гр.Перущица съгласно преписка на ОСЗ гр. Стамболийски с
№ РД05 -127 от 19.10.2012 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 -127 от 19.10.2012 г., Общинският съвет

РЕШИ:
1. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Георги Димитров Димов по молба с входящ №49-02/94 от 17.04.2012г., който попада в имот
№210359 с площ 2,453 дка в м. “Извора”.Заявител по преписката е Георги Михайлов Димов.
2. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Никола Рангелов Насев по молба с входящ №49-02/95 от 17.04.2012г., който попада в имот
№210359 с площ 1,226 дка в м. “Извора”.Заявител по преписката е Слави Стоянов
Малинчев.
3. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Павел Димитров Раев по молба с входящ №49-02/151 от 04.07.2012г., който попада в имот
№210359 с площ 2,921 дка в м. “Извора”. Заявител по преписката е Димитър Павлов Раев.
4. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Кръстина Атанасова Тодорчева по молба с входящ №49-02/152 от 10.07.2012г., който
попада в имот № имот № 210359 с площ 3,005 дка м. “Извора”, а другият попада в имот №
020127 с площ 1,902 дка м. “Оранжерийте”. Заявител по преписката е Страхил Атанасов
Тодорчев.
5. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на Зорка Александрова
Монтанова по молба с входящ №49-02/166 от 31.07.2012г., който попада в имот №300124 с
площ 2,008 дка в м. “Равнищата”. Заявител по преписката е Зорка Александрова
Монтанова.

6. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Здравко Георгиев Ташев по молба с входящ №49-02/169 от 01.08.2012г., който попада в
имот №190183 с площ 3,060 дка в м. “Горката”. Заявител по преписката е Иванка Георгиева
Ташева.
7. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Петър Сарафимов Ракаджийски по молба с входящ №49-02/193 от 05.09.2012г., който
попада в имот №300124 с площ 2,020 дка в м. “Равнищата”. Заявител по преписката е
Виолета Петрова Дардова.
8. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Бойчо Драганов Лачков по молба с входящ №49-02/194 от 05.09.2012г., който попада в имот
№190183, eдиния с площ 5.387дка, а другия с площ 5,596 дка, в м. “Горката”. Заявител по
преписката е Кръстина Драганова Димова.

Брой съветници 13
Брой присъствали 13
Брой „ЗА”: 13 /Маргарита Тонкова, д-р.Атанас Насков, Салчо Салчев, Никола Янкулов,
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/

