
         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА               

 
РЕШЕНИЕ 

№ 66 
 

Протокол № 9/11.06.2012 год. 
 
Относно: Кандидатстване по Мярка 322 „Обновяванe и развитие на населените места”, 
приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” от 
ПРСР(2007-2013год.) с проект ”Подобряване условията на духовен и религиозен живот за 
енорията на територията на Община Перущица чрез обновяване на храм ”Св.Атанасий”. 
 
Вносител: Кметът на общината 
 

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

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект ”Подобряване условията на духовен и 

религиозен живот за енорията на територията на Община Перущица чрез обновяване 
на храм ”Св.Атанасий” пред Държавен Фонд „Земеделие” по Мярка 322 „Обновяванe и 
развитие на населените места”, приоритетна ос 3 „Качество на живот и 
разнообразяване на възможностите за заетост” от ПРСР(2007-2013год.) на Свещеник 
Симеон Матев, представляващ Църковното настоятелство при храм ”Св. Атанасий” 
гр.Перущица. 

2. Потвърждава, че всички дейности по проект  ”Подобряване условията на духовен и 
религиозен живот за енорията на територията на Община Перущица чрез обновяване 
на храм ”Св.Атанасий”, отговарят на Общинският план за развитие. 

3. Упълномощава Свещеник Симеон Матев, представляващ църковното настоятелство 
при храм ”Св.Атанасий” гр.Перущица, да предприеме всички необходими действия, 
свързани с комплектоване и входиране на проект ”Подобряване условията на духовен 
и религиозен живот за енорията на територията на Община Перущица чрез 
обновяване на храм ”Св.Атанасий”. 

 
 
Брой съветници: 13 
Брой присъствали: 11 
Брой”ЗА”: 11 
Брой „ПРОТИВ”: 0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 
 
 
 

Председател ОбС:………………..            
                                /Иван Муров/ 
 
Вярно с оригинала:……………… 
                               /Светла Кирчева/ 

 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 67 
Протокол № 9/11.06.2012 год. 

 
Относно: Приемане на допълнение към наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услуги, и предоставяни права на 
територията на Община Перущица. 
 
Вносител: Кметът на общината. 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.2 от ЗНА Общинският съвет 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администрирането на местните такси и цени на услугата и предоставяни права на 
територията на Община Перущица, както следва: 

 
§1. В ГЛАВА ВТОРА Раздел ІІІ „ Такси на детските ясли, детските градини, детски кухни, 
домове за социални  грижи и други общински социални услуги” от Наредбата се създава 
нов „ чл. 29 а” със следното съдържание: 
Чл.29 а  (1) Потребителите, ползващи социални услуги в Звено за социални услуги към 
Домашен социален патронаж по ОП „Развитие на човешките ресурси” BG 051РО001-
5.1.04 „Помощ в дома”, заплащат такса. 
  (2) Таксите за предлаганите социални услуги се определят по часова ставка в 
размер на 0,20л/час (двадесет стотинки за един час). Този размер на таксата е за 
периода на реализиране на проекта, след което таксата се определя от ОбС по реда на 
ЗМДТ.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§2. Настоящата наредба е приета с Решение № 67/11.06.2012 год. на Общински съвет – 
Перущица на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ и влиза в сила от деня на 
публикуването й в сайта на общината, след връщане на предложението без възражения 
от Областен управител-Пловдив. 
§3. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, и представяни права на 
територията на Община Перущица изменя и допълва Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, и предоставяни права на 
територията на Община Перущица, приета с Решение № 60/30.05.5012 год. на Общински 
съвет Перущица. 

 
Брой съветници: 13 
Брой присъствали: 11 
Брой”ЗА”: 11 
Брой „ПРОТИВ”: 0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 
 

Председател ОбС:………………..            

                                /Иван Муров/ 

Вярно с оригинала:……………… 

                           /Светла Кирчева/ 


