ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№23
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Отчет за работата на ОбС за второто шестмесечие на 2012 година.

Вносител: Председател на Общински съвет.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
Приема отчета за работа на Общински съвет град Перущица за второто шестмесечие на
2012 година.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№24
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет за второто шестмесечие
на 2012 г.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал. 1 и т.24 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на
2012 година.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№25
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните за 2012 г.

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

РЕШИ:

Общински съвет-Перущица приема отчет за дейността на МКБППМН при Община
Перущица за 2012 г.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”9 / д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№26
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Връщане за ново обсъждане на част от Решение №14, взето с протокол №2 от
04.02.2013г., в частта на т.XIII относно правомощията на кмета по чл.27 ал.1 от Закона за
общинските бюджети.

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
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 Общинският съвет

и чл.28 от ЗОБ и

РЕШИ:
Изменя решение №14,взето с протокол №2 от 04.02.2013г. в частта на т.XIII,
което придобива следната редакция
XIII. При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при
спазване на общия размер на бюджета ОбС дава следните правомощия на кмета на
общината за 2013година /чл.27, ал.1 от ЗОБ/ :
1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на
общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
2. прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една
дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в
частта за местните дейности;
Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”:9 д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№27
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Приемане на ”Програма за опазване на околната среда и управление на
отпадъците 2013 – 2018 г.” на територията на Община Перущица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 52, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците и на осн. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Да приеме „Програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците 20132018г.” на територията на община Перущица.
2.Да бъде възложено на Кмета на община Перущица да осъществява координация и
контрол по изпълнението на програмата и периодично да докладва пред Общински съветгр.Перущица за хода на изпълнението й.
Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№28
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно:Прехвърляне на средства от бюджетна към извънбюджетна сметка
Проект:”Подкрепа за по-добър живот” – договор № BG051PO-5.1.04-0047-C0001.

по

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 ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ:
Прехвърляне на средства от бюджетна към извънбюджетна сметка в размер на 1124,20 лв.
/хиляда сто двадесет и четири лева и 20 ст./ по Проект:”Подкрепа за по-добър живот” –
договор № BG051PO-5.1.04-0047-C0001.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”: 9 / д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин,
Грозданка Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№29
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Перущица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след
извършено авансово плащане по договор № 16/313/00121 от 19.11.2012 год. по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Картинна галерия „ Даново училище”,
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 на основание договор за отпускане на финансова
помощ № 16/313/00121 от 19.11.2012 год. по мярка 313 за Проект „Картинна галерия „ Даново
училище” 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 40 750,38 лв. (четиридесет хиляди седемстотин и петдесет лева и тридесет и
осем стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/313/00121 от 19.11.2012 год. по мярка
313 за Проект „Картинна галерия „Даново училище” сключен между Община Перущица и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Перущица да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № 16/313/00121 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”9:/ д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№30
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Перущица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след
извършено авансово плащане по договор № 16/313/00126 от 19.11.2012 год. по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Обновяване на исторически музей 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 на основание договор за отпускане на финансова
помощ № 16/313/00126 от 19.11.2012 год. по мярка 313 за Проект „Обновяване на исторически
музей - 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 40 742,46 лв. (четиридесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и
четиридесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/313/00126 от
19.11.2012 год. по мярка 313 за Проект „Обновяване на исторически музей - Перущица” сключен
между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Перущица да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № 16/313/00126 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА” 9/ д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№31
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно:Издаване на запис на заповед от община Перущица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след
извършено авансово плащане по договор № 16/321/01264 от 27.11.2012 год. по мярка 321 за Проект
„Многофункционална зала за спорт – 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 на основание договор за отпускане на финансова
помощ № 16/321/01264 от 27.11.2012 год. по мярка 321 за Проект „Многофункционална зала за
спорт – 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 635 572,96 лв. (шестстотин тридесет и пет хиляди петстотин седемдесет и
два лева и деветдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС
на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/01264 от
27.11.2012 год. по мярка 321 за Проект „Многофункционална зала за спорт – гр. Перущица” сключен
между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Перущица да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № 16/321/01264 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА” 9/ д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№32
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Кандидатстване с проект: "Чрез ефективно партньорство за разработване на
политики в община Перущица" за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Административен капацитет”, Съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по приоритетна ос 1 „Добро
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1 – 04.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинският съвет

РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: "Чрез ефективно партньорство за разработване на
политики в община Перущица" за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Административен капацитет”, Съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по приоритетна ос 1 „Добро
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1 – 04.
2. Потвърждава, че всички дейности по проект: "Чрез ефективно партньорство за разработване на
политики в община 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: "Чрез ефективно партньорство за разработване на политики
в община Перущица"

Брой съветници 13
Брой присъствали
Брой „ЗА” 9/ д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№33
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно:. Сключване на окончателен договор за продажба на идеални части от съсобствен
имот с цел прекратяване на съсобствеността между Община Перущица и физически лица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.50 ал.1 т.2, чл.51 ал.1,2,3 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Перущица, Общинският съвет
РЕШИ:
1.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижимия имот УПИ ХІV-1918 /
урегулиран рпоземлен имот римско четиринадесети, арабско хиляда деветстотин и
осемнадесети/ от квартал 81 /осемдесет и първи/ по регулационния план на гр. Перущица,
одобрен със заповед №509/1989 год. при граници: при граници за урегулирания поземлен
имот : улица, УПИ ХV- 1683, УПИ ІІ -1073 и УПИ ХІV -1918, целият със застроена и
незастроена площ от 596 кв.м, при съотношение на съсобствеността 549/петстотин
четиридесет и девет/ кв. м. за физическите лица и 41 /четиридесет и един/ кв. м. за Община
Перущица като предаваемо място от уличната регулация към УПИ ХІV- 1918, като
Община Перущица продава на Пенка Любенова Мишева с ЕГН: 4607224470 с л. к. №
641756575 издадена на 10.01.2011г. от МВР Пловдив, адрес: бул. „Иван Вазов” №126,
Невена Стоянова Данева с ЕГН: 6311244438, л.к. № 640548002, издадена на 23.07.2010г.
от МВР Пловдив, адрес: гр. Перущица, ул. „Въча” №1 и Любен Стоянов Тошков с
ЕГН:6801234364, л.к. № 641616837 издадена на 08.12.2010г. от МВР Пловдив, адрес: гр.
Перущица ул. „Цар Симеон” №24 собствените части от 41 /четиридесет и един/ кв. м. от
УПИ ХІV-1918 /урегулиран поземлен имот римско четиринадесети, арабско хиляда
деветстотин и осемнадесети/ от квартал 81 /осемдесет и първи/ по регулационния план на
гр. Перущица, одобрен със заповед №509/1989 год. при граници: улица, УПИ ХV- 1683, УПИ
ІІ -1073 и УПИ ХІV -1918 за сумата 287 /двеста осемдесет и седем / лева, платена от
купувачите при подписване на предварителния договор с квитанция № 629/18.11.2005 год.
2.Купувачите да заплатят дължимите местни такси и режийни разноски.
3.Задължава кмета на Община Перущица, да сключи окончателен договор за покупкопродажба при условията на предварителен договор за покупко-продажба от 18.11.2005 год.
по чл.17, ал.1, ал.2 т.2, ал.3 от ЗУТ, след като купувачите заплатят цената, местната такса и
режийни разноски.
Брой съветници 13
Брой присъствали9
Брой „ЗА”:9 / д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин,
Грозданка Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров /

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№34
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно:. Сключване на окончателен договор за продажба на идеални части от съсобствен
имот с цел прекратяване на съсобствеността между Община Перущица и физически лица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.50 ал.1 т.2, чл.51 ал.1,2,3 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Перущица, Общинският съвет
РЕШИ:
1.Дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху недвижимия имот УПИ V-588 /
урегулиран поземлен имот римско пет, арабско петстотин осемдесет и осми/ в квартал 47
/четиридесет и седми/ по регулационния план на гр. Перущица, одобрен със заповед
№509/1989 год. при граници за урегулирания поземлен имот: УПИ ХХI-587, УПИ ХХ-586,
УПИ VI-585, улична мрежа, УПИIV-589, целият със застроена и незастроена площ от 387
/триста осемдесет и седем/ кв. м. при съотношение на съсобствеността 387/триста
осемдесет и седем/ кв. м. за физическите лица и 12 /дванадесет/ кв. м. за Община
Перущица от УПИ V- 588, като Община Перущица продава на Никола Костадинов
Янкулов с ЕГН: 4712134462 с л. к. № 642679597 издадена на 02.08.2011г. от МВР
Пловдив, адрес:гр.Перущица,ул. „Поручик П.Милушев”№13 и Петър Костадинов Янкулов
с ЕГН: 4311204848, л.к. №641752023 издадена на 05.01.2011г. от МВР Пловдив, адрес:
гр.Пловдив, ж.к Тракия, бл.95,вх.В,ет.5 собствените идеални части от 12 /дванадесет/ кв. м.
от УПИ V-588 / урегулиран поземлен имот римско пет, арабско петстотин осемдесет и осми/
в квартал 47 /четиридесет и седми/ по регулационния план на гр. Перущица, одобрен със
заповед №509/1989 год. при граници: УПИ ХХI-587, УПИ ХХ-586, УПИ VI-585, улична мрежа,
УПИIV-589 за сумата 57 /петдесет и седем / лева, платена напълно с квитанция №
635/04.11.2004 год .
2.Купувачите да заплатят дължимите местни такси и режийни разноски.
3.Задължава кмета на Община Перущица, да сключи окончателен договор за покупкопродажба при условията на предварителен договор за покупко-продажба от 18.05.2005 год.
по чл.17, ал.1, ал.2 т.2, ал.3 от ЗУТ, след като купувачите заплатят местната такса и
режийни разноски.
Брой съветници 13
Брой присъствали 8
Брой „ЗА”: 8 / д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин,
Грозданка Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№35
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост –
съставляващ ПИ № 310020 по КВС на земл.Перущица, ЕКАТТЕ 55909, Общ.Перущица,
местност „Батен” по плана за земеразделяне.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.35,ал.1 от ЗОС предлагам
Общинският съвет, във връзка с чл.42, т.2, чл.43, чл.53 от Наредба
за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Перущица, Общинският съвет
РЕШИ:
І. Дава съгласие Поземлен имот № 310020 по КВС на землище гр.Перущица с
незастроена площ 9,120 дка, начин на трайно ползване – гора в земеделска територия,
находящ се в местността „Батен” по плана за земеразделяне, категория при неполивни
условия – осма, при граници и съседи: ПИ № 000745 нива за строителство но Община
Перущица, ПИ № 000693 полски път на Общ.Перущица, ПИ № 280186 лозе на „ Вин Дор”
ЕООД, ПИ № 280105 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, ПИ № 000692 полски път на Общ.Перущица,
ПИ № 280158 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, ПИ № 280157 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, ПИ №
280156 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, ПИ № 280155 лозе на „ Вин Дор” ЕООД, ПИ № 002148
полски път на Общ.Перущица, ПИ № 310016 гора в земеделските земи на Общ.Перущица,
чл.19 от ЗСПЗЗ, ПИ № 310022 пасище, мера на насл. На Владимир Атанасов Накев да бъде
продаден чрез публичен търг с явно наддаване.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Перущица да определи тръжните условия и
документация.
IIІ. Възлага на кмета на Общината Перущица да се снабди с актуална пазарна оценка на
продавания имот, която да се внесе на сесия на Общинсикя съвет за одобрение.
Брой съветници 13
Брой присъствали
Брой „ЗА 9/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№36
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - №
099024 по КВС землище гр. Перущица, местност „Ленищата”.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.35,ал.1 от ЗОС предлагам
Общинският съвет, във връзка с чл.42, т.2, чл.43, чл.53 от Наредба
за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Перущица, Общинският съвет

РЕШИ:
І.Дава съгласие Поземлен имот № 099024 с площ 0,363 дка, начин на трайно ползване –
нива, находящ се в местността „Ленищата” от КВС за землището на гр.Перущица, категория
при неполивни условия – трета, при граници и съседи: ПИ№099020 нива, ПИ №260270
нива, ПИ№099101 нива, ПИ№000428 стопански двор, ПИ №000431 стопански двор да бъде
продаден чрез търг с явно наддаване.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Перущица да определи тръжните условия и
документация.
IIІ. Възлага на кмета на Общината Перущица да се снабди с актуална пазарна оценка на
продавания имот, която да се внесе на сесия на Общинсикя съвет за одобрение.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”:9/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№37
Протокол № 3 /04.03.2013г.
Относно: Възстановяване на признати имоти в съществуващи /възстановими/ стари реални
граници в землището на гр.Перущица, съгласно преписка на ОСЗ гр. Стамболийски с
№ РД05 -12 от 05.02.2013 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 12 от 05.02.2013 г. ,Общинският съвет

РЕШИ:
1. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Атанас Димитров Лозанов по молба с входящ №49-02/218 от 10.10.2012г., който попада в
имот №190181 с площ 1,972 дка в м. “Горката”, и имот №170045 с площ 1,933 дка в м.
“Раззсечена могила” Заявител по преписката е Стефан Атанасов Лозанов.
2. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Петър Петров Милушев по молба с входящ №49-02/285 от 26.11.2012г., който попада в имот
№160514 с площ 2,335 дка в м. “Колеево”. Заявител по преписката е Йордана Петрова
Мараджийска.

Брой съветници 13
Брой присъствали 9
Брой „ЗА”:9 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

