
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

„ РЕШЕНИЕ
" № 55

Протокол № 11/25.07.2016 г.

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната 
дейност на територията на Община Перущица, приета с Решение № 14, 
взето с Протокол № 3 на 24.02.2016 г. на Общински съвет гр. Перущица.

По предложение на: Ради Ботев Минчев - Кмет на Община Перущица.

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.146, т.4 и чл.279 от
АПК и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.56 и чл.57 от ЗУТ, Общинският съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната 
дейност на Община Перущица, както следва: Отменя разпоредбата на чл.28, 
ал.1, т.7 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община 
Перущица, приета с Решение № 14, взето с Протокол № 3 на 24.02.2016 г. на 
Общински съвет гр. Перущица като незаконосъобразна.

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната 
дейност на Община Перущица както следва: Отменя разпоредбата на чл.31 от 
Наредба за рекламната дейност на територията на Община Перущица, приета 
с Решение № 14, взето с Протокол № 3 на 24.02.2016 г. на Общински съвет гр. 
Перущица като незаконосъобразна.

3. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната 
дейност на Община Перущица както следва: Изменя текстът по чл.32, ал.З, т.1, 
като изцяло отменя изречение второ от чл.32, ал.З, т.1 от Наредба за 
рекламната дейност на територията на Община Перущица, приета с Решение 
№ 14, взето с Протокол № 3 на 24.02.2016 г. на Общински съвет гр. Перущица 
като незаконосъобразно. Текстът по чл.32, ал.З, т.1 да се чете: „Такса за 
издаване на разрешение, съгласно Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на 
територията на Община Перущица.“

4. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната 
дейност на Община Перущица както следва: Изменя текста на чл.32, ал.4, като 
след изменението да се чете: „ В поземлени имоти и сгради частна собственост 
разрешението за поставяне на РИЕ се издава въз основа на изрично писмено 
съгласие от собственика на поземления имот или на сградата, или въз основа 
на писмен договор за наем на заетата от РИЕ площ.
Изменя текста на чл.32, ал.5 като след изменението да се чете: „Върху сгради с 
етажна собственост разрешението за поставяне на РИЕ се издава въз основа



на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмено съгласие 
/договор за наем/ с органа представляващ собствениците на основание чл.11, 
ал.1 т.10, буква „д“ от ЗУЕС 

5. В останалата си част Наредбата за рекламната дейност на територията на 
Община Перущица остава непроменена.

Брой съветници: 13 
Брой присъствали: 11
Брой „ЗА”: 11 /Атанас Насков, Атанаска Начева, Васко Даскалов, Венета Паева, 
Гинка Косева, Елица Данева, Иван Муров, Константин Витанов, Никола Янкулов, 
Рангел Божков, Христо Кисимов/
Брой „ПРОТИВ”: 0 '

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ 
№ 56

Протокол № 11/25.07.2016 г.

Относно: Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската 
собственост в Община Перущица за период 2016-2019г.

По предложение на: Ради Ботев Минчев - Кмет на Община Перущица.

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 отЗМСМА, Общинският съвет

I. Одобрява Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.- 
2019г. на Община Перущица неразделна част от настоящото Решение.

II. Възлага на Кмета изпълнението на настоящата стратегия.

Приложение: Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за 
2016-2019 на Община Перущица.

Брой съветници: 13 
Брой присъствали: 11
Брой „ЗА”: 11 /Атанас Насков, Атанаска Начева, Васко Даскалов, Венета Паева, Гинка Косева, 
Елица Данева, Иван Муров, Константин Витанов, Никола Янкулов, Рангел Божков, Христо 
Кисимов/
Брой „ПРОТИВ”: 0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0

Р Е Ш И :

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об

Вярно с оригинала:
/Кристина Косева/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ 
№ 57

Протокол № 11/25.07.2016 г.

Относно: Отчет на изпълнение на Решенията на Общински съвет-Перущица за период
от 09.11.2015г. до 30.06.2016г.

По предложение на: Ради Ботев Минчев - Кмет на Община Перущица.

На основание чл. 21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет

Р Е Ш И :

Приема отчета за изпълнение Решенията на Общински съвет-Перущица за периода от 
09.11.2015 г. до 30.06.2016 г., съгласно Приложение към настоящото Решение.

Брой съветници:13 
Брой присъствали: 11
Брой „ЗА”: 11 /Атанас Насков, Атанаска Начева, Васко Даскалов, Венета Паева, Гинка Косева, 
Елица Данева, Иван Муров, Константин Витанов, Никола Янкулов, Рангел Божков, Христо 
Кисимов/
Брой „ПРОТИВ”: 0

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОбС-ПЕРУЩИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 09.11.2015 ДО 06.2016Г.

№ Решение на ОбС-Перущица относно дейност
1 Решение №6 взето с протокол 

№2/30.11.2015
Актуализиране на списъка на капиталовите разходи Нов поименен списък на капиталови разходи за 201 5 за 

целева субсидия; спазени изискванията на ЗПФ
2 Решение №7взето с протокол № 

2/30.11.2015
Писмо за партньорство от Социална фондация „Инди 
-  Рома 97“

Партньорство с общини Куклен и Марица 
Сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ОП РЗЧ 2014-2020 с фондацията и 
управляващ орган МТСП .Проектните дейности 
включват активиране на неактивни млади хора на 
пазара на труда — заетост за 6 месеца на 20 безработни 
младежи

д Решение №8 взето с протокол 
№2/30.11.2015

Промени в структура на дейност 122-Общинска 
администрация

Приета нова структура, изготвен нов Устройствен 
правилник, изготвени нови щатни разписания

4 Решение №9 взето с протокол № 
2/30.11.2015Г.

Промяна в Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти об. собственост за закупуване с 
бюджетни средства на поземлени имоти и даване на 
съгласие за закупуването им.

В изпълнение на реш ението са закупени с бю дж етни 
средства следните имоти:
1.ПИ 501.1955 от кв. 129 по КГ1 и ЗРП  на гр .П ерущ щ  
площ  214 кв.м., склю чен Д оговор от 23 .12 .2015г., 
вписан рег.№ 42548/29 .12.2015г„ акт109, т.118/2015г 
С В -П л о в д и в ; изготвен АЧО С № 171/05.02.2016;
2. Г1И 501.1953 от кв.129 по КП и ЗРП  на гр.П ерущ и 
площ  614 кв.м., склю чен Д оговор № 188 /23 .12 .2015г 
вписан рег.№ ?42547/29.12.2015г., акт 78, т .1 18/2015г. 
СВ -  П ловдив, изготвен АЧОС № 172/05.02.2016
3. ПИ №  501.1954 остава за П рограм ата за управлеш  
разпореж дане с имоти общ .собственост за  2016г.

5 Решение №10 взето с протокол 
№2/30.11.2015

Отписване на лагер в с. Равда -собственост на община 
Перущица

Със заповед №  351/22.12.2015г. на Кмета на О бщ ин 
П ерущ ица се отписа от актовите книги за О бщ инска 
собственост АЧО С № 50/22.11.2001 год. за недвижи 
имот в с.Равда, общ ина Н есебър, парцел 1-пионерскг 
лагер от кв.22.

6 Решение №13 взето с протокол 
№3/21.12.2015

Актуализиране на бюджет 2015г. Приложени действия съгласно ЗПФ

7 Решение № 14 взето с протокол 
3/21.12.2015

Изплащане на пътни разходи на пътуващи служители 
в учебните и детски заведения дейност „Здравни 
кабинети“

Поемане на пътни разходи в размер на 85% на Йосиф 
Чаушев срещу представяне на документи ежемесечно.
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8 Решение № 15 взето е 
протокол№3/21.12.2015

Определяне трудово възнаграждение на кмета Извършени дейности съгласно КТ и НОИ, свързани с 
реализиране на новото ОМЗ

9 Решение № 16 взето с протокол 
№3/21.12.2015

Програма за управление и разпореждане с имоти общ. 
Собственост за 2016г.

Приета Програма.

10 Решение № 1 7 взето с протокол 
№3/21.12.2015

Изменение на Наредба №1 Извършени промени съгласно Закона за закрила на 
детето

11 Решение №18 взето е протокол 
№3/21.12.2015

Приемане на Културен календар за 2016г. За първото ш естм есечие на годината всички 
културни мероприятия са изпълнени в рамките на 
определения бюджет.

Във връзка със 140 години от А прилското 
въстание със заповед №  24 от 26.01.2016 г. на 
Кмета на общ ина П ерущ ица беш е създадена 
работна група, която изготви цялостната програма 
за търж ественото отбелязване на годиш нината. В 
тази връзка Културният календар беш е допълнен с 
поредица изяви, които привлякоха както 
граж даните, така и много гости на общ ина 
Перущ ица.

12 Решение №20 взето е протокол 
№3/21.12.2015

Приемане на план-сметка на такса битови отпадъци за 
2016, определяне на размер на такса битови отпадъци 
в левове и промили, освобождаване на имоти от 
заплащане на такса сметосъбиране и сметоизвозване

Изготвени данъчни съобщения за новите налози, 
изпратени на физически и юридически лица в 
необходимия срок

13 Решение №1 взето с протокол № 
1/25.01.2016

Изменение и допълнение на Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на 
услуги и предоставяни права

Приета и прилагана нова такса от ОДЗ във връзка с 
ПМС №308/20.12.2010

14 Решение №2 взето е протокол 
№1/25.01.2016

Отказ от закупуване на жилищна сграда , законно 
построена върху общинско място и даване на съгласие 
за продажбата и на трето лице

О бщ ина П ерущ ица се отказва от закупуване на маси 
ж илищ на сграда със застроена площ  от 75 кв.м. 
ситуирана в дворно място, съставляващ о поземлен и 
№ 501.351 за който е отреден У П И  1У-351, частна 
общ инска собственост от к в .3 1 по ЗРП и даване на 
съгласие за  закупуване на сградата на трето  лице за 
продаж на цена от 20 000лв.

15 Решение №3 взето с протокол 
№1/25.01.2016г.

Определяне на мери, пасища и ливади от общинския 
поземлен фонд за индивидуално ползване

Определяне на мери, пасища и ливади от общинския 
поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от 
собствени или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрирана информационна система на БАБХ за
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стопанската 2016/2017 година. Приети правила за
ползване на пасищата и мерите на територията на 
общината, срокът на договорите за наем, утвърждава 
годишната наемна цена на декар, приет годишен план за 
паша, определени задължения на общината и 
ползвателите за поддържане на предоставените им под 
наем мери и пасища. Издадена Заповед 
№61/16.03.2016г. на Кмета на общината, с която се 
назначена комисия от пет^.члена, която извърши 
разпределението на имотите/пасища, мери/ от ОПФ 
между собствениците на животновъдни обекти. 
Предстои сключване на договор за наем.

16 Решение №4 взето с протокол 
№1/25.01.2016

О добряване на планово-техническо задание и 
даване разреш ение за изработване на проект за 
ПУ П -П У Р за селищ но образувание -  видна зона 
м."’Панов връх”, землищ е гр.П ерущ ица, общ ина 
П ерущ ица

Предстои възлагане изготвяне на проекта чрез 
лицензирана фирма изпълнител.

17 Решение №5 взето с протокол 
№1/25.01.2016

Даване на предварително съгласие на „Идеал 
продукт“ ООД за право на преминаване през поземлен 
имот № 000432 -  общинска собственост и промяна 
предназначението на част от него

В община Перущица е внесен за процедиране ПУП-ПРЗ 
за поземлен имот № 099464 - собственост на “ИДЕАЛ 
ПРОДУКТ” ООД за промяна предназначението от 
земеделска земя в терен за „Фабрика за производство на 
плодово-зеленчукови консерви”. Решението е част от 
преписката. След одобряване на проекта за ПУП от 
община Перущица, следва заявителя да внесе 
преписката в МЗХ за промяна предназначението на 
земята по реда на 3033- в процес на изпълнение

18 Решение №6 взето е протокол 
№1/25.01.2016

Отпускане на безлихвен заем на Сдружение МИГ 
Тракийско-Родопска яка

Отпуснат временен безлихвен заем в размер на 
16 000лв. на 11.04.2016г.

19 Решение №7 взето е протокол № 
1/25.01.2016

Проект на бюджет за 2016г., Списък на капиталови 
разходи за 2016г„ тригодишна бюджетна прогноза за 
местни дейности за 2016-2018г.

Спазени изискванията на ЗПФ

20 Решение №9 взето с протокол 
№3/24.02.2016

Актуализиране на бюджет 2016 Спазени изискванията на ЗПФ

21 Решение №10 взето е протокол 
№3/24.02.2016

Допълване списъка на пътуващи служители от ИМ- 
Перущица

Заплатени пътни разходи на Креса Злачева и Марио 
Джасим в размер на 50% след представени документи 
ежемесечно

22 Решение №11 взето с протокол 
№3/24.02.2016

Откриване на процедура за отдаване под наем чрез 
публичен търг с явно наддаване от недвижим имот

П роведен публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем за  срок от три години на 
преградена площ  от 5 кв.м. на терасата на трети етаж
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публична общинска собственост в сградата на ул. 
„Отец Паисий“№2

в сградата на общ ина П ерущ ица, ул .„О тец  П аисий” 
№ 2, както и 10 кв.м. от покривното пространство на 
същ ата сграда за м онтиране и използване па 
телекомуникационни съоръж ения, както и за 
предоставяне правото да инсталира и ползва 
необходимото за  ф ункционирането на 
съоръж енията оборудване. П одписан договор  от 
16.05.2016 за наем за т р и  години с „М обилтел“ ЕА Д. 
гр.София.

23 Решение №12 взето е протокол 
№3/24.02.2016

Изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги и предоставяни права на територията 
на община Перущица

Отмяна с Решение №21 взето с протокол №4/11.03.2016 
в частта „местни такси“ чл. 2, чл.48, чл. 42, заглавие на 
Раздел VII

24 Решение №13 взето с протокол 
№3/24.02.2016

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 Изпълнено, приведена Наредба №1 в съответствие с 
измененията и допълненията в пационалното 
законодателство

25 Решение №14 взето с протокол 
№3/24.02.2016

Приемане на Наредба за рекламната дейност Изпълнено -  със Заповед № 106/10.05.2016 назначена 
комисия по реклама

26 Решение №15 взето е протокол 
№3/24.02.2016

Правилник за изменение и допълнение на Правилника 
за организацията и дейността на ОП „Социален 
патронаж“

Изпълнено, променена структура на ОП

27 Решение №16 взето с протокол 
№ 3/24.02.2016

Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение 
за нуждите на ОСЗ-Стамболийски -

Предоставена стая №12 , ет. 3 , ул. „Отец Паисий“№2 
Подписан Д оговор от 08 .04 .2016г. за предоставяне 
за безвъзмездно управление на им от общ инска 
собственост меж ду ОД“ Зем еделие“-  П ловдив и 
О бщ ина П ерущ ица за срок от една година на 
помещ ение /една стая/ с площ  от 17 кв.м . за  прием 
на гражданите на О бщ ина П ерущ ица.

28 Решение № 17 взето с 
протокол№3/24.02.2016

Отчет на МКБППМН за 2015 Приет отчет

29 Решение №18 взето с протокол 
№3/24.02.2016

Отчет на Програма за закрила на детето на община 
Перущица за 2015 и приемане на Програма за закрила 
на детето на община Перущица за 2016

Изпълнени мероприятия по приетата програма и 
проведено заседание на Комисията за закрила на детето 
в община Перущица

30 Решение № 19 взето с протокол 
№3/24.02.2016

План за младежта за 2016 Изпълняване на мероприятията но плана. О т месец 
м арт е осигурена заетост на 12 лица с проф есия 
"градинар" и "метач" по ОП "Развитие на 
човеш ките ресурси 2014-2020". Л ицата т е  работят 
6 месеца
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31 Решение №20 взето е протокол 
№3/24.02.2016

Членски внос на МИГ Тракийско-Родопека яка за 
2016

Членски внос 16 000лв., извършено плащане в размер 
на 4000лв.

32 Решение №21 взето с протокол 
№4/11.03.2016

Връщане за ново обсъждане на Решение №12 взето с 
протокол №3/24.02.2016

Отмяна па Решение №12 взето с протокол 
№3/24.02.2016 в частта „местни такси“ чл. 2, чл.48, чл. 
42, заглавие на Раздел VII

•*» -т33 Решение №22 взето с протокол 
№5/28.03.2016

Отнет за изпълнение на бюджет 2015, отчет за 
разходване на извънбюджетни средства 2015, отчет 
капиталови разходи 2015

Съгласно изискванията на ЗПФ

34 Решение №23 взето с протокол 
№5/28.03.2016

Годишен отчет за състоянието на общинския дълг Съгласно изискванията на ЗОДг

35 Решение №24 взето с протокол 
№5/28.03.2016

Актуализиране списъка на капиталови разходи за 2016 Изпълнено съгласно ЗПФ

36 Решение № 25 взето с протокол 
№ 5/28.03.2016

Изменение и допълнение на Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на 
услуги и предоставяните права

Цени за ползване на зали в Младежки дом; цени на 
Многофункционални спортна зала

37 Решение №26 взето с протокол 
№5/28.03.2016

Безвъзмездно придобиване на сграден фонд на ПГЛВ 
„Христо Ботев“ от община Перущица

В процес на изпълнение след съгласуване с МОН, 
подписан приемно-предавателен протокол за 
прехвърляне на натурални и стойностни показатели.

38 Решение №27 взето с протокол 
№ 5/28.03.2016

Включване в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общ. собственост за продажба 
чрез търг с явно наддаване на недвижим имот с площ 
от 356кв.м. от кв. 119 по ЗРП

в изпълнение на реш ението се допълни Годиш ната 
програма за управление и разпореж дане с имоти 
общ инска собственост за 2016г. в частта „П родаж ба 
на недвижими имоти -  ЧОС, а именно : У П И  XX- 
1748, к в .1 19 по ЗР план на гр.П ерущ ица е площ  от 
356 кв.м. П редстои процедура.

39 Решение №29 взето с протокол 
№5/28.03.2016

Програма за управление на кмета за 2016-2019 Приета програма

40 Решение №30 взето с протокол 
№5/28.03.2016

Годишен доклад за наблюдение изпълнение на ОПР 
2014-2020

Изпълнено съгласно изискванията на т. XIV- 
Пеобходими действия по наблюдението, оценката и 
актуализацията на плана и т. XV -  Осигурена 
информация и публичност на плана

41 Решение №31 взето е протокол 
№5/28.03.2016

Одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата 
инфраструктура извън граници на урбанизираните 
територии за осигуряване на транспортен достъп и 
обслужване на УПИ №815 паметник на културата 
„Червената църква“ и ПИ №210 387, м. Извора 
землише на гр. Перущица, -окончателен проект

Реш ението е обнародвано в Д ърж авен вестник 
Няма постъпили възраж ения в 30-дневния срок от 
обнародването му. П арцелираният план е в сила.
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42 Решение № 32 взето с протокол
№5/28.03.2016

Избор на нов Общински съвет за социално
подпомагане

Изпълнено, обсъдени и приети от съвета проекти на 
Стратегия за развитие на социалните услуги и План за 
развитие на социалните услуги.за 2017г.

43 Решение №33 взето с 
протокол№5/28.03.2016

Финансиране на ТД „Върховръх“ Приведени 30 000лв.на 1 1.04.2016г.

44 Решение №34 взето с 
протокол№6/21.04.2016

Кандидатстване за финансиране пред ПУДООС с 
проект : Строителство и рехабилитация на 
водопроводна мрежа на гр. Перущица

Входиран проект в ПУДООС с вх. № МВО- 
38/28.05.2016

45 Решение №35 взето с протокол 
№ 6/21.04.2016

Кандидатстване за финансиране пред ПУДООС с 
проект : Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. 
Перущица

Входиран проект в ПУДООС едх. № МВО- 
39/28.05.2016

46 Решение № 36 взето с протокол 
№6/21.04.2016

Кандидатстване за финансиране пред ПУДООС с 
проект : Реконструкция на водопровод по ул. Трети 
март, ул.“ Спас Гинов“, ул. „Преслав“,ул. „Цар 
Симеон 1“ и реконструкция на канализация по ул.
“ Оборище“ в гр. Перущица

В процес на комплектуване на документите за 
входиране в ПУДООС

47 Решение №39 взето с протокол 
№6/21.04.2016

Сключване на споразумение с ВИ Пълдин АД за 
разсрочено погасяване на задължение на 
акционерното дружество по споразумение от 
25.09.2014г.

Внесени задължения на 18.05.2016 и 09.06.2016

48 Решение №40 взето с протокол 
№ 6/21.04.2016

Разполагане на паметен знак , посветен на загиналите 
през априлското въстание по проект на художника 
Светлозар Чавдаров в поземлен имот №2108, 
представляващ ПОС, за който е образува УГ1И XVIII -  
зеленина

За разполагането на паметния знак е изготвена 
ситуационна схема, съгласувана от главния 
архитект на общ ина П ерущ ица. П ам етният знак е 
поставен. О ткриването се състоя на 9май - празника 
на град Перущ ица.

49 Решение №41 взето с 
протокол№6/21.04.2016

План за противодействие на тероризма и защита при 
терористична дейност на община Перущица

Изпълнено, приет план въз основа на Националния 
план за противодействие на тероризма

50 Решение №42 взето с протокол 
№6/21.04.2016

Участие по програма за трансгранично 
сътрудничество Интеррег-У —Б Балкани Средиземно 
море 2014-2020 като водещ партньор по проект Нека 
да научим за околната среда иновативно по приоритет 
ос 2 Околна среда

Входиран проект в МРРБ.

51 Решение № 43 взето е протокол
№6/21.04.2016

Прекратяване на членство в РАО Тракия гр. Стара 
Загора

Изпратено писмо с депозирано Решение на ОбС на 
10.05.2016г.

52 Решение №44 взето с протокол 
№ 7/16.05.2016

Отмяна на Решение №37 взето с протокол №6 на 
21.04.2016 и Решение №38 взето с протокол 
№6/21.04.2016

Отменени решения
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53 Решение № 45 взето с протокол 
№ 8/30.05.2016

Представяне на концесия за услуга на микроязовир 
„Батен“ землище Перущица , ПОС

Върнато от Областен управител , отменено с Решение 
№50 взето с протокол №9/20.06.2016

54 Решение №46 взето с протокол 
№ 8/30.05.2016

Социална стратегия на община Перущица 2016-2020г. Приета социална стратегия

55 Решение № 47 взето с протокол 
№ 8/30.05.2016г.

Приемане План за развитие на социалните услуги в 
община Перущица за 2017г.

Приет план

56 Решение №48 взето с протокол 
№ 8/30.05.2016

Д аване на предварително съгласие за право на 
преминаване на захранващ  подземен 
електропровод 20ку за ПИ №  010084, местност 
„К антона”, землищ е на общ ина П ерущ ица, през 
поземлен имот 000003-местен път, представляващ  
общ инска собственост.

Реш ението ще послужи на „Ф еро Т рейд” ЕО О Д , 
представлявано от Д им итър Дудов. за процедиране 
на П У П -П арцеларен плана За електрозахранване на 
обект: „Ц ех за производство на опаковки и ф олио” 
в ПИ №  010084, м естност „К антона”, землищ е на 
общ ина П ерущ ица, собственост на гореописаното 
друж ество.

57 Решение №49 взето с протокол 
№8/30.05.2016

Д аване съгласие за изграж дане на постройка на 
допълващ о застрояване в УГ1И ХП-993 от кв.68 по 
ЗРП на гр.П ерущ ица, непосредствено по 
вътреш ната имотна граница с УПИ Х1-БНБ, ДСК, 
ЗД И -собственост на общ ина Перущ ица.

Реш ението ще послуж и на собствениците на УПИ 
ХП-993 от кв.68 по ЗРП  на гр.П ерущ ица да изготвят 
и процедират за своя сметка, проект за  допълващ о 
застрояване в УПИ ХП -993, което ще бъде 
разполож ено на общ ата имотна граница с У П И  XI- 
БНБ, Д С К , ЗД И -собственост на общ ина П ерущ ица.

58 Решение №50 взето с протокол 
№9/20.06.2016

О тмяна на Реш ение № 45 взето с протокол 
№ 8/30.05.2016

О тменено реш ение

59 Решение №51 взето с протокол 
№10/30.06.2016

Предоставяне на концесия за  услуга на 
микроязовир „Батен“, землищ е П ерущ ица -  
публична общ инска собственост

П редоставяне на концесия

60 Решение №52 взето с протокол 
№10/30.06.2016

А ктуализиране на бю дж ет 2016 и списъка на 
капиталови разходи

Спазени изискванията на съгласно ЗПФ

61 Решение №53 взето с протокол 
№10/30.06.2016

И зменение и допълнение на Годиш на програма за 
придобиване, управление и разпореж дане с 
общ инско имущ ество на общ ина П ерущ ица за 
2016г.

О пределя И сторически паметник „П ам етник на 
трите поколения“ като общ ински обект от 
първостепенно значение.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ 
№ 58

Протокол № 11/25.07.2016 г.

Относно: "Отдаване под наем на помещение, намиращо се в сградата на 
Поликлиниката, ул. „Цар Борис I” № 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 оказване на неотложна медицинска помощ.

Правно основание : чл.21 ал.1 т.8 пр.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7, ал. 8 от ЗОС, и чл.56,т.1
от НРПУРОИ

По предложение на: Ради Ботев Минчев - Кмет на Община Перущица.

На основание чл.21 ал.1 т.8 пр.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7, ал.8 от ЗОС, и чл.56, т.1 от 
НРПУРОИ, Общинският съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 3 
години на помещение №13 с полезна площ от 13 кв.м (тринадесет квадратни метра) с общо 
ползвани части 4 кв.м. (четири квадратни метра), съгласно архитектурен проект на обект: 
“Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ- 3 лекарски и 4 
стоматологични практики”- гр. Перущица, находящо се в партера в сградата на поликлиниката 
ситуирана в УПИ l-поликлиника от кв.72 по регулационния план на гр.Перущица от 1989 год. с 
административен адрес : гр.Перущица, ул.“Цар Борис I“ №15, актувана с АОС №20/08.03.2000г.

II. Търгът да се проведе при начална тръжна цена 34 лв. (тридесет и четири лева) без 
ДДС -  месечно за оказване на неотложна медицинска помощ.

III. 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 първа обект .

IV. Задължава 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.

Брой съветници: 13 
Брой присъствали: 11
Брой „ЗА”: 11 /Атанас Насков, Атанаска Начева, Васко Даскалов, Венета Паева, Гинка Косева, 
Елица Данева, Иван Муров, Константин Витанов, Никола Янкулов, Рангел Божков, Христо 
Кисимов/
Брой „ПРОТИВ”: 0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

Вярно с оригинала:
/Кристина Косева/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ 
' № 59

Протокол № 11/25.07.2016 г.
.  ̂ч

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен Устройствен План 
- План за регулация и застрояване за поземлен имот № 201282 по КВС на гр.Перущица, 
община Перущица, представляващ земеделска земя за процедура по промяна на 
предназначението съобразно изискванията на 3033 по повод заявление с вх. № ТСУ- 
305/ 30.06.2016г. от „ТОП КОЛОР” ЕООД, ЕИК: 201417326, представлявано от 
едноличния собственик Любен Тодорчев.

Основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията.

По предложение на: Ради Ботев Минчев - Кмет на Община Перущица.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124 а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона 
за устройство на територията, Общинският съвет

Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА представеното от заявителите планово - техническо задание по чл.125, 
ал.1 от ЗУТ.

2. РАЗРЕШАВА да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/- ПРЗ и 
ПП, съгласно чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна 
на предназначението, съобразно изискванията на 3033, представляваща поземлен 
имот № 201282 по КВС на гр.Перущица, за обособяване на урегулиран поземлен имот 
за обществено обслужващи и складови дейности за изграждане на обект: 
„СКЛАДОВА БАЗА ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” .
Цели и задачи на проекта: Да се създадат устройствени условия за осъществяване на 
инвестиционното намерение на собственика, съобразени с действащите нормативни 
изисквания, като се изготви ПУП-ПРЗ за имота с отреждане за обществено 
обслужващи и складови дейности за изграждане на обект: „СКЛАДОВА БАЗА ЗА 
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” .

• Начин на урегулиране на поземлените имоти: по правилата на чл.17 от ЗУТ.
• Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове, и да е съобразен с правилата и нормативите за 
прилагане на ОУП на община Перущица.

• Преписката да се съобрази с изискванията на РОИСВ, при спазване на изискванията на 
ЗООС.

• Преписката да се комплектова с геодезическо заснемане, актуална скица на имота и 
транспортно-комуникационна схема-пътна част, съгласувана с КАТ-Пловдив. С план 
схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят 
сервитутните им ивици.

• Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ.



3. Дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата 
инфраструктура , които преминават по имоти публична общинска собственост и с НТП: 
полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно 
чл.21, ал.2 от 3033 при спазване изискванията на чл.29 от 3033 и чл.ЗО, ал.З от 
ППЗОЗЗ.

4. Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се постави 
на определените за това места в сградата на общината и да се публикува на 
интернет страницата на общината.

5. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.

Брой съветници: 13 ’ .
Брой присъствали: 11
Брой „ЗА”: 11 /Атанас Насков, Атанаска Начева, Васко Даскалов, Венета Паева, Гинка Косева, 
Елица Данева, Иван Муров, Константин Витанов, Никола Янкулов, Рангел Божков, Христо 
Кисимов/
Брой „ПРОТИВ”: 0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

Вярно с оригинала:
/Кристина Косева/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ 
№ 60

Протокол № 11/25.07.2016 г.

Относно: Определяне на представител на Община Перущица в Асоциацията по ВиК- 
Пловдив, определяне на позиция и мандат на представителя на Община Перущица на 
заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК-Пловдив, което ще се проведе 
на 12.08.2016г, съгласно писмо на Областен управител на Област Пловдив с наш вх. №
1731/13.07.2016 г.

По предложение на: Ради Ботев Минчев - Кмет на Община Перущица.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е ал.З и ал.5 от Закона 
на водите, Общинският съвет

1. Определя за представител на Община Перущица в Общото събрание на Асоциация 
ВиК-Пловдив Ради Ботев Минчев -  Кмет на Община Перущица до изтичане на мандат
2015-2019г.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 от настоящото решение 
представител в заседанията на Общото събрание на Асоциация ВиК-Пловдив, той да 
бъде заместван от Йордан Недков Тилев -  заместник-кмет на Община Перущица.

3. Упълномощава представителя на Община Перущица в Общото събрание на Асоциация 
ВиК-Пловдив при приемане на решения да гласува положително по т.З, т.4, т.5 и т.6 от 
обявения дневен ред на Общото събрание, което ще се състои на 12.08.2016г.

Брой съветници: 13 
Брой присъствали: 11
Брой „ЗА": 11 /Атанас Насков, Атанаска Начева, Васко Даскалов, Венета Паева, Гинка Косева, 
Елица Данева, Иван Муров, Константин Витанов, Никола Янкулов, Рангел Божков, Христо 
Кисимов/
Брой „ПРОТИВ”: 0 _

Р Е Ш И :

Вярно с оригинала:
/Кристина Косева/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№61

Протокол № 11/25.07.2016 г.

Относно: Кандидатстване с проект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и 
площад „27-ми Априлий“ гр. Перущица, Етап 1 Реконструкция на улична мрежа и 
тротоари” по схема за безвъзмездна финансова помощ по мярка М07 — „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски 
фонд за развитие на селските райони.

По предложение на: Ради Ботев Минчев - Кмет на Община Перущица.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на улична 
мрежа, тротоари и площад „27-ми Априлий“ гр. Перущица, Етап 
1 Реконструкция на улична мрежа и тротоари” по схема за безвъзмездна 
финансова помощ мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

2. Потвърждава, че всички дейности по проект: „Реконструкция на улична 
мрежа, тротоари и площад „27-ми Априлий“ гр. Перущица, Етап 
1:Реконструкция на улична мрежа и тротоари” отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на Община Перущица 2014-2020 год.

3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички необходими 
действия, свързани с комплектоване и входиране на проект: „Реконструкция на 
улична мрежа, тротоари и площад „27-ми Априлий“ гр. Перущица, Етап
1. Реконструкция на улична мрежа и тротоари”.

Брой съветници: 13
Брой присъствали: 11
Брой „ЗА”: 11 /Атанас Насков, Атанаска Начева, Васко Даскалов, Венета Паева, Гинка Косева,
Елица Данева, Иван Муров, Константин Витанов, Никола Янкулов, Рангел Божков, Христо
I / М  М  Г\/I П  СЭ /

Р Е Ш И :

Вярно с оригинала:
/Кристина Косева/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

„ РЕШЕНИЕ
" ■ № 62

Протокол № 11/25.07.2016 г.

Относно: Кандидатстване с проект: Реконструкция на обект: път 
Рй\/1323 /111-866/ Йоаким Груево-Перущица (от км.0+000 до км.5+916) -  
Перущица -  Скобелево (в землището на община Перущица от км. 
7+760 до км. 11+599 и от км. 14+158 до км 20+658 ^по схема за 
безвъзмездна финансова помощ по мярка М07 — „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

По предложение на: Ради Ботев Минчев - Кмет на Община Перущица.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: Реконструкция на 
обект: път Рй\/1323 /111-866/ Йоаким Груево-Перущица (от км.0+000 до 
км.5+916) -Перущица -  Скобелево (в землището на община Перущица 
от км. 7+760 до км. 11+599 и от км. 14+158 до км 20+658) по схема за 
безвъзмездна финансова помощ мярка М07 — „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

2. Потвърждава, че всички дейности по проект: Реконструкция на 
обект: път РИ\/1323 /111-866/ Йоаким Груево-Перущица (от км.0+000 до 
км.5+916) -Перущица -  Скобелево (в землището на община Перущица 
от км. 7+760 до км. 11+599 и от км. 14+158 до км 20+658 ^отговарят на 
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Перущица 2014
2020 год.



3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички 
необходими действия, свързани с комплектоване и входиране на проект; 
Реконструкция на обект: път Рй\/1323 /111-866/ Йоаким Груево- 
Перущица (от км.0+000 до км.5+916) -Перущица -  Скобелево (в 
землището на община Перущица от км. 7+760 до км. 11+599 и от км. 
14+158 до км 20+658).

Брой съветници: 13 '
Брой присъствали: 11
Брой „ЗА”: 11 /Атанас Насков, Атанаска Начева, Васко Даскалов, Венета Паева, 
Гинка Косева, Елица Данева, Иван Муров, Константин Витанов, Никола Янкулов, 
Рангел Божков, Христо Кисимов/
Брой „ПРОТИВ”: 0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

Вярно с оригинала:
/Кристина Косева/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ 
№ 63

Протокол № 11/25.07.2016 г.

Относно:Кандидатстване с проект: „Благоустрояване на прилежащи пространства 
и сградата на Картинна галерия - Даново училище” по схема за безвъзмездна 
финансова помощ по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

По предложение на: Ради Ботев Минчев - Кмет на Община Перущица.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект: „Благоустрояване на
прилежащи пространства и сградата на Картинна галерия - Даново училище” 
по схема за безвъзмездна финансова помощ мярка М07 — „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 
2014-2020 год, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд 
за развитие на селските райони.

2. Потвърждава, че всички дейности по проект: „Благоустрояване на 
прилежащи пространства и сградата на Картинна галерия - Даново училище” 
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Перущица 2014
2020 год.

3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички необходими 
действия, свързани с комплектоване и входиране на проект; „Благоустрояване на 
прилежащи пространства и сградата на Картинна галерия - Даново училище”

Брой съветници: 13 
Брой присъствали: 11
Брой „ЗА”: 11 /Атанас Насков, Атанаска Начева, Васко Даскалов, Венета Паева, Гинка Косева, 
Елица Данева, Иван Муров, Константин Витанов, Никола Янкулов, Рангел Божков, Христо 
Кисимов/
Брой „ПРОТИВ”: 0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

Вярно с оригинала:
/Кристина Косева/


