
Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 

 
ДО 

Г-жа Весела  Микова 
Гр.Пловдив район Тракия,  
ЖК Тракия бл.108,  

вх. Г, ет.4, ап.19  
 

СЪОБЩЕНИЕ 

По чл.61, ал.3 от АПК 
  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 
вх.№ МДТ-192/27.09.2017 год, Ви уведомявам, че след извършена 

проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 

следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 

 
Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 

Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 
 
 

Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 
 
ДО 

Г-н Димитър Славчев 
Гр.София район Лозенец,  

ул.”Синченц”№7, вх.Б, ет.1, ап.8  
 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл.61, ал.3 от АПК 

  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-279/17.11.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 

следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 

 
Йордан Тилев - (п) 

ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 



Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 

 
ДО 

Г-н Марин Джамбазов 
Гр.Пловдив район Южен,  
ул.”Бугариево”№7, ет.1, ап.2 

 
СЪОБЩЕНИЕ 

По чл.61, ал.3 от АПК 

  
Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 

Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 
вх.№ МДТ-307/28.11.2017год, Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 

последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 
следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 

вода за м. април, май и юни 2018 год. 
 

 

Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 
 

Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 

 
ДО 
Г- жа Паулинка Томова 

Гр.София район Изгрев,  
бул.”Драган Цанков”№7,  

вх.А, ет.5, ап.12 
СЪОБЩЕНИЕ 

По чл.61, ал.3 от АПК 

  
Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 

Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-235/30.10.2017год и вх.№ МДТ-236/30.10.2017год. Ви 
уведомявам, че след извършена проверка , съгласно Заповед на Кмета № 

71/ 26.03.2018 год. и последваща ревизия, определена със Заповед № 
113/ 06.06.2018 год. следва да предоставите допълнително бележки за 
потребление на ток и вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 
 

Йордан Тилев - (п) 

ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 
 

 



Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 

 
ДО 

Г- жа Блага Шидерова 
Гр.Пловдив район Южен 
 ул.”Даме Груев”№29, ет.1, ап.3 

 
СЪОБЩЕНИЕ 

По чл.61, ал.3 от АПК 

  
Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 

Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 
вх.№ МДТ-332/11.12.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 

последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 
следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 

вода за м. април, май и юни 2018 год. 
 

 

Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 

 

Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 
 

ДО 
Г- н Димитър Хаджиев 
Гр.София ЖК Младост 3, 

№ 303, вх.2, ет.5, ап.88 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл.61, ал.3 от АПК 

  
Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 

Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-350/20.12.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 

последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 
следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 
 

Йордан Тилев - (п) 

ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 

 



Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 

 
ДО 

Г- н Костадин Дардов  
Гр.София ЖК Младост 2, 
№240, вх. 2, ет.3, ап.24 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

По чл.61, ал.3 от АПК 
  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 
вх.№ МДТ-201/03.10.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 

проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 

следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 

 
Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 

Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 
 

 

Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 

 
ДО 
Г- жа Красимира Илиева 

Гр.Пловдив район Източен, ул.”Богомил”,  
№67, ет.3, ап.13 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл.61, ал.3 от АПК 

  
Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 

Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-350/20.12.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 

последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 
следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 
 

Йордан Тилев - (п) 

ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 

 



Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 

 
ДО 

Г- жа Райна Джоргова 
Гр.Перущица ул.”Въча” №3 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл.61, ал.3 от АПК 

  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-261/14.11.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 

следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 
 

Йордан Тилев - (п) 

ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 

 

 

Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 

 
ДО 

Г- жа Магдалена Янкулова 
Гр.Пловдив, район Северен, 
 бул.”Дунав”№2, ет.6, ап.47 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл.61, ал.3 от АПК 

  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-78/28.03.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 

следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 
 

Йордан Тилев - (п) 

ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 

 
 

 



Изх.№ МДТ- 142/27.07.2018г. 

 
ДО 

Г- н Антон Анкин 
Гр.Пловдив район Южен 
 ул.”Кичево” №18, ет.6, ап.24 

 
СЪОБЩЕНИЕ 

По чл.61, ал.3 от АПК 

  
Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 

Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 
вх.№ МДТ-164/10.08.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 

последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 
следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 

вода за м. април, май и юни 2018 год. 
 
 

Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 
 

ДО 
Г- жа Юлия Дардова 
Гр.София, район Младост 2 

№ 240, вх.2, ет.3, ап.24 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл.61, ал.3 от АПК 

  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 
вх.№ МДТ-201/03.10.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 

проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 

следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 
 

 
Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 

Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 
 

 
 

 

 



ДО 

Г- н Костадин Велчев 
Гр.Пловдив, район Тракия,  

ЖК Тракия №258А, ет.2, ап.6 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл.61, ал.3 от АПК 

  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-341/15.12.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 

следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 
 
 

Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 

 

ДО 
Г- н Стоимен Кърпачев 

Гр.Рудозем ул.”Кап.Петко Войвода” 
№38, вх.В, ап.39 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл.61, ал.3 от АПК 

  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-192/27.09.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 

следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 
 

Йордан Тилев - (п) 

ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 
 

 

 

 



ДО 

„Хидройоникс” ЕООД 
Гр.Перущица ул.”Бенковски” 

№26 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

По чл.61, ал.3 от АПК 
  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 

Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 
вх.№ МДТ-278/17.11.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 

проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 
следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 

вода за м. април, май и юни 2018 год. 
 

 
Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 

Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 
 

 

 

 

ДО 
Г-н Георги Георгиев 

Гр.Пловдив район Тракия,  
Жк Тракия №174А,  

вх.А, ет.7, ап.20 
СЪОБЩЕНИЕ 

По чл.61, ал.3 от АПК 

  
Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 

Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-228/26.10.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 

последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 
следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 
 

Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 

 

 

 

 

 



ДО 

Г-жа Видка Джамбазова 
Гр.Перущица 

 ул.”Петко Каравелов” №9 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

По чл.61, ал.3 от АПК 
  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 

Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 
вх.№ МДТ-307/28.11.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 

проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 
следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 

вода за м. април, май и юни 2018 год. 
 

 
Йордан Тилев - (п) 
ИД Кмет на Общ. Перущица 

Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 
 
 
 

 

ДО 
Г- жа Павлина Георгиева 

Гр.Пловдив район Тракия  
ЖК Тракия №174, вх.А, ет.7, ап.20 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
По чл.61, ал.3 от АПК 

  

Във връзка с подадена от Вас декларация по чл.16, ал.1 от 
Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени с 

вх.№ МДТ-228/26.10.2017год., Ви уведомявам, че след извършена 
проверка , съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018 год. и 
последваща ревизия, определена със Заповед № 113/ 06.06.2018 год. 

следва да предоставите допълнително бележки за потребление на ток и 
вода за м. април, май и юни 2018 год. 

 
 

Йордан Тилев - (п) 

ИД Кмет на Общ. Перущица 
Съгл. Заповед № 206/ 21.09.2016 год. 
 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 

 

Днес…08.01.2019г… подписаният  зам. Кмет Йордан Тилев 

На длъжност: Заместник кмет и председател на комисията съгл.Заповед 

113/06.06.2018г.  Община Перущица, в присъствие на: 

1.Жана Стоянова Стоянова – Гл. експерт ОС при Община Перущица 

С адрес: Община Перущица, ул.“Отец Паисий“ №2 

2. Николина Димитрова Лозена – Специалист при Община Перушица 

С адрес :Община Перущица 

Поставихме съобщихме  по чл. 61, ал.3 от АПК, чрез залепване на табло в сградата на 

Община Перущица на определеното за съобщения място - фойето на сградата. Във 

връзка с  декларация по чл.16, ал.1 от Наредбата за определяне и администрирането на 

местни такси и цени с вх.№ МДТ – 18 на брой, се уведомяваме, че след извършена 

проверка, съгласно Заповед на Кмета № 71/ 26.03.2018г. и последваща ревизия, 

определена със Заповед  № 113/06.06.2018гог. следва да се предоставят допълнителни 

бележки за потребление на  ток и вода за м. април, май и юни 2018г. 

 

 

Залепил:        Свидетели: 

/Йордан Тилев –   /п/     1.Жана Стоянова    /п/ 

Зам.кмет на Община Перущица и     2. Николина Лозена    п/ 

председател на комисията 

Съгл.Заповед 113/06.06.2018г.//       

 

 

 

 

 


