ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№38
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Отчет за дейността на Общински младежки дом – Перущица за учебната

2011/2012 г. и Програма за детски и младежки дейности в Община Перущица за
периода 2012 –2014 г.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:

1. Общински съвет-Перущица приема отчет за дейността на Общински младежки дом
– Перущица за учебната 2011/2012 г.
2. Общински съвет-Перущица приема Програма за детски и младежки
дейности в Община Перущица за периода 2012 –2014 г.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой„ЗА”:12 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№39
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Годишен отчет за дейността на СХУ Надежда – Перущица за 2012 година.

Вносител:Надежда Дардова – Председател на СХУ Надежда гр. Перущица.
На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:
Приема годишен отчет за дейността на СХУ Надежда – Перущица за 2012 година.
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
№40
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Отчет от Ради Минчев – Кмет на Община Перущица, относно европейски
дейности и политики.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ:

Приема отчета за европейски дейности и политики.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой„ЗА”:12
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№41
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Вземане на решение за предоставяне на 1000 лева на РСПББЗН- Стамболийски.

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

РЕШИ:
Общински Съвет
дава съгласие
1000 лева да бъдат предоставени на РСПБЗНСтамболийски/пожарна/ за текущи ремонти на автомобили.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой„ЗА”:12 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№42
Протокол № 4 /08.04.2013г.
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 и чл.24, ал.1 от ЗОБ, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Дава съгласие за прехвърляне от бюджетната сметка на Община Перущица в
извънбюджетната сметка, средства в размер на 24000,00 лв. (двадесет и четири хиляди
лева) по проект „Съвременна и ефективна администрация”, приоритетна ос І „Добро
управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”,
бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, финансиран по Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.

Брой съветници 13
Брой присъствали12
Брой„ЗА”: 12/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№43
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Предложение за заемообразно прехвърляне на средства от бюджетна в
извънбюджетна 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 ЗОБ, Общинският съвет

РЕШИ:

Дава съгласието да се прехвърлят заемообразно средства в размер на 2853,28 лв. от
бюджетната в извънбюджетната сметка за финансиране разходи за заплати по Проект
„Подкрепа за достоен живот“.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой„ЗА”: 12/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№44
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Актуализиране на списъка на Капиталовите Разходи за 2013 година.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, § 38 от Закона за държавния бюджет на РБ за
2013г., Общинският съвет

РЕШИ:

Утвърждава нов списък на капиталовите разходи както следва :

Поименен списък на капиталови разходи за 2013година на
Община Перущица
От целева субсидия
1.Основен ремонт на ІV-то класен общински път № IV -86 212 Скобелево –Перущица-Йоаким
Груево от км.20+000 до км.25+400 и от км.28+600 до км.40+000
- 41 100лева
2. ПП „Е-Деловодство”
3. Сървър за Общинска администрация
4 Компютри 2 бр за Общ.администрация
5.WEB базирана информационна система
6. Рампа за инвалиди
7. Проект „Организация на движение П-ца –Скобелево”

- 1 200лева
- 2 000лева
- 2 000лева
- 2 000лева
-13 000лева
- 3 000лева

Всичко :

-64 300лева

От преходен остатък от целева субсидия 2012
1.Основен ремонт на ІV-то класен общински път № IV -86 212 Скобелево –Перущица-Йоаким
Груево от км.20+000 до км.25+400 и от км.28+600 до км.40+000
- 35лева
2.Доставка на автомобил за нуждите на ДСП- 4 000 лева
3. Финансиране на част от изпълнението на мост
над река Перущинска
-4 000 лева
4. ПП „Е-Деловодство”
- 2 729лева

Всичко :

-10 764лева

От преходен остатък в делегираните държавни дейности 2012
1Доставка на автомобил за нуждите на Полиция

- 3000 лева

От Местни приходи
1.Автомобил за нуждите на Общинска администрация
-5 000лева
2.Финансиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ Радост и Тракийче
град Перущица
-78 171лева
Всичко :

-83 171лева

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 161 235 лева

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой„ЗА”: 12/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№45
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Утвърждаване на пазарна оценка на поземлен имот № 099024 по КВС за
землището на гр.Перущица, находящ се в местността „ Ленищата” .

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 от ЗОС
НРПУРОИ, Общинският съвет

във връзка

с чл.53 от

РЕШИ:
Утвърждава оценката от 1 440 лв. без ДДС. за начална тръжна цена при провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот поземлен имот № 099024 по
КВС за землището на гр.Перущица, с площ от 0, 363 дка, начин на трайно ползване – нива,
находящ се в местността „ Ленищата” , категория при неполивни условия – трета, при
граници и съседи : ПИ № 099020 нива, ПИ № 260270 нива, ПИ № 099101 нива , ПИ №
000428 стопански двор и ПИ № 000431 стопански двор .
Данъчната оценка на имота възлиза на 61,40 лв .

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”:12/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№46
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Утвърждаване на пазарна оценка на поземлен имот № 310020 по КВС за
землището на гр.Перущица, находящ се в местността „ Батен” .

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 от ЗОС
НРПУРОИ, Общинският съвет

във връзка

с чл.53 от

РЕШИ:
Утвърждава оценката от 9 600 лв. без ДДС. за начална тръжна цена при провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот поземлен имот № 310020 по
КВС за землището на гр.Перущица, с площ от 9, 120 дка, начин на трайно ползване – гора в
земеделски земи, находящ се в местността „ Батен” , категория при неполивни условия –
осма, при граници и съседи : ПИ № 000745 нива за строителство на Общ.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 Община 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 зем.земи на Общ.Перущица и ПИ № 310022 – посище ,
мера на насл. на Владимир Атанасов Накев.
Данъчната оценка на имота възлиза на 660,70 лв.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой„ЗА”:12 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов,Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№47
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Допълване на списъка на пътуващите учители във връзка с изплащане на

пътните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности
по образование в учебните и детски заведения в община Перущица за 2013 г.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 ал. 1 от ПМС №1 от

09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013
г.,Общинският съвет

РЕШИ:

1. Общински съвет-Перущица допълва списъка на пътуващите учители за 2013 г. с
Йорданка Николова Тошкина, пътуваща по направление гр. Пловдив – гр. Перущица и
обратно, считано от 11.03.2013 г.
2. Изпълнението се възлага на Кмета на община Перущица.
Брой съветници 13
Брой присъствали12
Брой„ЗА”: 12/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№48
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Предложение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
съставляващ УПИ ІV от кв.125 оп ЗРП 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 УПИ ІV от квартал 125 по ЗРП на
гр.Перущица с площ от 297 кв.м., отреден за жилищна застрояване, при граници : улица,
УПИ ІІІ, УПИ ІХ и УПИ V .
ІІ.Упълномощава на Кмета на Община Перущица да възложи изготвяне на пазарната
оценка на имота.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой„ЗА”:12 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№49
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Предложение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
съставляващ УПИ VІІ от кв.125 оп ЗРП 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 УПИ VІІ от квартал 125 по ЗРП на
гр.Перущица с площ от 262 кв.м., отреден за жилищна застрояване, при граници : УПИ VІ,
улица, улица,УПИ ХVI.
ІІ.Упълномощава на Кмета на Община Перущица да възложи изготвяне на пазарната
оценка на имота.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой„ЗА”: 12/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№50
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Отдаване под наем и аренда на земеделски земи от общинският поземлен фонд
на основание чл.37п, ал.1, ал.2 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от
Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл. 37п, ал.1, ал.2 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от
Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
I. На основание чл.37и, ал.3,т.1 от ЗСПЗЗ определя размера и местополо-жението на
мерите и пасищата от ОПФ за общо и за индивидуално ползване по списък на наличните
пасища и мери.(приложение 1).
ІІ. Определя размера на наемната площ на глава едър рогат добитък и еднокопитни –
до 5 дка и на глава дребен рогат добитък - до 2 дка.
ІІІ. На основание чл.37и,ал.3,т.2 във връзка с чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ определя правилата за
ползването на мерите и пасищата на територията на общината, както следва ( приложение
2) :
 т.1 Перспективен експлоатационен план за паша
 т.2 Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално
ползване и тяхното разграничаване,
 т.3 Частите от мерите и пасищата предназначени предимно за косене,
 т.4 Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите,
 т.5 Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като
почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни
мероприятия, наторяване, временни ограждения,
Определя следните задължения на Общината и на ползвателите за поддържането на
предоставените под наем и аренда мери и пасища :
а/ Задължения на Общината
т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на
паша на притежаваните от земеделските стопани животни.
т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.
т.3 Да предостави заверено копие от списъка на земеделските стопани и отглежданите от
тях животни на Общинска служба по земеделие гр. Стамболийски.
б/ Задължения на ползвателите
т.1 да са включени в списъка, съгласуван с ОДБХ гр. Пловдив и да заплатят размера на
наема определен с решение на общински съвет за ползване на единица площ от пасищата
и мерите-общинска собственост;
т.2 Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване единствено
за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;
т.3 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички тревопасни животни,
отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

т.4 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;
т.5Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, замърсяване,
камъни, битови и строителни отпадъци и др.;
т.6 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат,
магарешки трън, лопен, чемерика и др./
т.7 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя;
т.8 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева;
т.9 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и подпалва нежеланата
тревна и храстовата растителност, както да изсича намиращите се върху отдадените под
наем земи дървесни видове;
т.10 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна
растителност;
т.11 При необходимост да се извършват пръскане със съответните разрешени и пуснати на
пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени
торове и с утайки от пречистени отпадни води.
т.12 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им мери и пасища;
т.13 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец до месец
ноември.
т.14 Да не се извършва паша нощем и без пастир.
т.15 Да не се извършва паша в горите, граничещи до пасищата.
т.16 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.
Т.17 Не се допуска преотдаване на наетите имоти за ползване от трети лица.
 т.6 Ветеринарна профилактика.
Състой се в извършването при необходимост пръскане със съответните разрешени и
пуснати на пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване.
 т.7 Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за
засяване с подходящи тревни смески,
 т.8 построяване на навеси,
 т.9 Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси,
 т.10 Охрана
 т.11 Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните
дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия и на
развитието на животновъдството на територията на общината,
 т.12 Карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени
в Системата за идентификация на земеделските парцели
ІV . Съгласно разпоредбите на чл.37 о, ал.1 от ЗСПЗЗ , Общинският съвет Перущица :
 приема годишен план за паша (приложение 3);
 Дава съгласие за предоставяне за ползване на мери и пасища за общо и/ или
индивидуално ползване чрез публично оповестен търг при начална тръжна цена от
8 лв. на декар за срок до пет години.
 Определя следните задължения на общините и на ползвателите за поддържането
на мерите и пасищата, както следва :
а/ Задължения на Общината
т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на
паша на притежаваните от земеделските стопани животни.
т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.
т.3 Да предостави заверено копие от списъка на земеделските стопани и отглежданите от
тях животни на Общинска служба по земеделие гр. Стамболийски.
б/ Задължения на ползвателите
т.1 да са включени в списъка, съгласуван с ОДБХ гр. Пловдив и да заплатят размера на
наема определен с решение на общински съвет за ползване на единица площ от пасищата
и мерите-общинска собственост;
т.2 Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване единствено
за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

т.3 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички тревопасни животни,
отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;
т.4 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;
т.5Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, замърсяване,
камъни, битови и строителни отпадъци и др.;
т.6 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат,
магарешки трън, лопен, чемерика и др./
т.7 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя;
т.8 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева;
т.9 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и подпалва нежеланата
тревна и храстовата растителност, както да изсича намиращите се върху отдадените под
наем земи дървесни видове;
т.10 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна
растителност;
т.11 При необходимост да се извършват пръскане със съответните разрешени и пуснати на
пазара препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени
торове и с утайки от пречистени отпадни води.
т.12 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им мери и пасища;
т.13 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март месец до месец
ноември.
т.14 Да не се извършва паша нощем и без пастир.
т.15 Да не се извършва паша в горите, граничещи до пасищата.
т.16 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.
Т.17 Не се допуска преотдаване на наетите имоти за ползване от трети лица.
V. Възлага на кмета на Община Перущица определяне на останалите тръжни условия ,
утвърждаване на тръжната документация и осъществяване на тръжната процедура за
отдаване под наем на пасищата и мерите, и да сключи със спечелилите търга договори за
ползване на общинските мери и пасища за 2013 г.

Брой съветници 13
Брой присъствали12
Брой„ЗА”:12 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№51
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за: Кабелиране на
съществуващ ВЕЛ 20kVот нов стълб в ПИ 40.4 до ТП”Оранжерии” в ПИ0.36-местност
Оранжерии, в землището на гр.Перущица, Община Перущица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет
РЕШИ:
Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план за:
Кабелиране на съществуващ ВЕЛ 20kV от нов стълб в ПИ 40.4 , преминаващ през ПИ 0.78
до ТП”Оранжерии” в ПИ 0.36-местност Оранжерии, в землището на гр.Перущица, Община
Перущица, с обща дължина на трасето 450м и сервитут 0.60м от имотната граница и на
2.00м от оста на трасето.
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 12
Брой„ЗА”:12 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№52
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване на
електропровод и водопровод захранващи поземлен имот № 703.23 по КВС землище
гр.Перущица, находящ се в местността „ Язовира”.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21,
Общинският съвет

ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.64, ал.1, т.2,3 от ЗУТ,
РЕШИ:

І. Дава съгласие търговско дружество с фирма „Вин Дор” ЕООД, ЕИК 130493952 да
извърши проектиране на подземен електропровод – кабелна линия НН с дължина 674
метра, от съществуваща кутия в поземлен имот 0.695-собственост на „АРТ ВИН” ООД ,
преминава през имоти: 0.694, 0.689, 0.686, и трите собственост на „АРТ ВИН” ООД,
продължава през поземлен имот 2.148 - полски път на Община Перущица, поземлен имот
0,692 – полски път на Община Перущица, поземлен имот № 310.20 гори и храсти на
Община Перущица, до ПИ 703.23 - собственост на „Вин Дор” ЕООД, съгласно приложеното
проектно трасе на електропровода.
ІІ. Дава съгласие търговско дружество с фирма „ Вин Дор” ЕООД, ЕИК 130493952 да
извърши проектиране на водопровод, като продължение на съществуващ водопровод по
общински път 0.679, преминаващ през поземлени имоти: 0.695, 0.694, 0.689, 0.686,
собственост на „АРТ ВИН” ООД, продължава през поземлен имот 2.148 - полски път на
Община Перущица, поземлен имот 0,692 – полски път на Община Перущица, и поземлен
имот № 310.20 гори и храсти на Община Перущица, до ПИ 703.23 - собственост на „Вин
Дор” ЕООД, съгласно приложеното проектно трасе на водопровода.
ІІІ. Възлага на Кмета на община Перущица осъществяване на контрол при проектирането.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”:12/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№53
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Приемане на Решение за участието на Община Перущица в Общо събрание
и/или сдружение на собственици, притежаващи част от сграда в режим на етажна
съсобственост.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА вр. чл.9 и чл.10 от ЗУЕС, Общинският съвет

РЕШИ:

Община Перущица да участва в Общо събрание и/или в Сдружение на
собствениците, съгласно изискванията на Закона за управление на етажната
собственост.
І. Поради факта, че всички собственици са длъжни да заплащат разходите за ремонт,
реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на
общи инсталации или оборудване, вноските, определени за фонд "Ремонт и
обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части, както и да заплащат
разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата е необходимо
община Перущица да участва в една от двете форми на управление на етажната
собственост. За тази цел е необходимо:
1.Да бъде създадена книга на етажната собственост, която да удостоверява всички
необходими данни по чл.7 от ЗУЕС по отношение на съсобствениците в имота;
2.Свикване и учредяване на Общо събрание - Обс на собствениците;
3.Участие в избор на управителен съвет на ОбС и управител с делегирани
правомощия;
4.Участие при провеждане на заседанията на ОбС и вземане на решения;
С участието си в ОбС на собствениците, Община Перущица ще може, съгласно чл.11,
ал.1, т.12 от ЗУЕС да приема решения за управление на общите части на сградата за
получаване на:
а) кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт;
б) кредити за извършване на полезни разходи;
в) безвъзмездна помощ и субсидии;
ІІ. Съгласно чл.25, ал.1 от ЗУЕС за усвояване на средства от фондовете на
Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и
субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради
в режим на етажна собственост, собствениците могат да учредят сдружение на
собствениците. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на ЗУЕС.

В сдружението собствениците имат право на глас, съответстващ пропорционалано на
притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
За създаването на сдружение се свиква учредително събрание, на което се приема
решение за учредяването му, чрез споразумение между собствениците по ред
определен в ЗУЕС. Сдружението представлява ю.л., което има регистрация в регистър
БУЛСТАТ, наименование, адрес, предмет и срок на дейност, регистрация в публичен
регистър, утвърден от МРРБ.
След приемане на Решение, с което Община Перущица да участва в общо събрание
или Сдружение на собствениците, ще могат да се реализират посочените дейности.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой„ЗА”:12 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№54
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Приемане на дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване на енергия от
възобновяеми източници и биогорива.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.10 във връзка с чл.9, от ЗЕВИ,
Общинският съвет
РЕШИ:

1.
2.
3.

Приема Краткосрочна програма за насърчаване на енергията от възобновяеми
източници и биогорива за периода 2013г.-2015г.
Приема Дългосрочна програма за насърчаване на енергията от възобновяеми
източници и биогорива за периода 2013г.-2022г.
Възлага на Кмета на Община Перущица да организира и следи изпълнението им.

Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 10/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Иван
Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, Васко
Даскалов/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:2/ Грозданка Сендова, Георги Злачев/

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№55
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Възстановяване на признати имоти в съществуващи /възстановими/ стари реални
граници в землището на гр.Перущица, съгласно преписка на ОСЗ гр. Стамболийски с
№ РД05 -192 от 25.03.2013 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 -192 от 25.03.2013 г. ,Общинският съвет
РЕШИ:
1. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Велика Георгиева Бакова по молба с входящ №49-02/278 от 21.11.2012г., който попада в
имот №210329 с площ 2,536 дка в м. “Извора”. Заявител по преписката е Величка Милан
Кацарова.
2. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Георги Вангелов Каракашев по молба с входящ №49-02/230 от 18.10.2012г., който попада в
имот №160446 и част от имот №160512 с площ 4,428 дка в м. “Падинето”, и имот №310127 с
площ 6,650 дка в м. “Батен ” Заявител по преписката е Анастасия Георгиева Стойчева.
3. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Георги Апостолов Кръстенов по молба с входящ №49-02/308 от 18.12.2012г., който попада в
имот №170045 с площ 4,650 дка в м. “Разсечена могила”. Заявител по преписката е Йоная
Вълчинова Вълчинова.
4. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Стоян Георгиев Мрянов по молба с входящ №49-02/46 от 27.02.2013г., който попада в имот
№240310 с площ 3,516 дка в м. “Кутела”. Заявител по преписката е Кирил Стоянов Мрянов.
5. Да бъде възстановен имот в съществуващи стари реални граници на наследници на
Димитър Георгиев Злачев по молба с входящ №49-02/45 от 27.02.2013г., който попада в
имот №160371 с площ 3,500 дка в м. “Колеево”. Заявител по преписката е Тодорка
Стоилова Злачева.
Брой съветници 13
Брой присъствали12
Брой„ЗА”:12 /д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Грозданка
Сендова, Георги Злачев, Иван Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита
Тонкова, Константин Витанов, 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
№56
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно:Прекратяване съсобствеността между Община Перущица и Иван Михайлов
Маслинков, ЕГН 4906034461 в съсобствения недвижим имот, съставляващ УПИ ІІ -1447 от
кв.103 по ЗРП на гр.Перущица
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 50, ал. 1, т. 2 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Перущица , Общинският съвет
РЕШИ:
1.Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Перущица и ИВАН
МИХАЙЛОВ МАСЛИНКОВ, ЕГН 4906034461 в УПИІІ–1447 от кв.103 по ЗРП на гр.Перущица,
като общината продаде 2/412 идеални части от дворно място, цялото от 412 кв.м.,
съставляващо УПИІІ-1447 от кв.103 и се придадат към застроен поземлен имот № 501.1447
за който е отреден УПИІІ– 1447 от кв.103 по ЗРП на града, съставляващи
придаваема
част спрямо уличната регулация, за сумата от 55 лв
(петдесет и пет лева) без ДДС,
съгласно изготвената експертна оценка на независим лицензиран оценител Димитрийка
Иванова Маринова.
Данъчната оценка на продаваната придаваема част от имота възлиза на 7,90 лв , съгласно
удостоверение изх.№ 6608001608/28.02.2013 год, изд. от Община Перущица.
2. Възлага на Кмета на Община Перущица изпълнението на всички процедури по
прекратяването на съсобствеността между Община Перущица и ИВАН МИХАЙЛОВ
МАСЛИНКОВ, ЕГН 4906034461, при спазване изискването на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 12/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Иван
Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, Васко
Даскалов Грозданка Сендова, Георги Злачев/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№57
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Отдаване под наем на част от покривното пространство на сградата на Община
Перущица за изграждане на базова станция на мобилен оператор.
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 и чл.15 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на община Перущица , Общинският съвет
РЕШИ:
І. Дава съгласие за провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване на централната част от покривното пространство на
сградата на Община Перущица, която част е с площ от 25 кв.м. /двадесет и пет квадратни
метра/,при граници на отдаваната под наем част:
от изток – част от покривното
пространство на община Перущица и частта предоставена за ползване на „Мобилтел”ЕАД,
от запад – част от покривното пространство на община Перущица и частта предоставена за
ползване на „Мобилтел”ЕАД, от север - част от покривното пространство на община
Перущица и частта предоставена за ползване на „Мобилтел”ЕАД, от юг – част от
покривното пространство на община Перущица и частта предоставена за ползване на
„Мобилтел”ЕАД, която сграда е публична общинска собственост и е актувана с АОС №
76/25.10.2004г. за срок до пет години , която наета площ да се използва за поставяне на
базова станция на спечелилия търга.
ІІ.Начална тръжна цена на месечния наем от 500 лева (петстотин лева), 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 до 5 (пет) години.
Брой съветници 13
Брой присъствали 12
Брой „ЗА”: 12/д-р.Атанас Насков, Елена Симеонова, Жана Аргирова, Илия Динкин, Иван
Муров, Никола Янкулов, Надежда Дардова, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, Васко
Даскалов Грозданка Сендова, Георги Злачев/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№58
Протокол № 4 /08.04.2013г.
Относно: Предложение за финансиране на извънбюджетна сметка на Община Перущица.
Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.24, ал.1 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет

РЕШИ:
Общински съвет град Перущица дава съгласие възникналият временен недостиг на
извънбюджетни средства за финансиране на проект “Община Перущица – неделима част от
историята, културата и бъдещето на Европа“ по мярка 313 от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. да се покрие текущо със средства от бюджетната сметка на
Община Перущица в размер 44 888 лева, които представляват оборотни средства.

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

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

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

