ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№68
Протокол №10 / 25.06.2012г.

Относно: Отчет за европейски дейности и политики.
Вносител: Кметът на общината.
На основание на чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински 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:......................................
/ Стоянка Тодорчева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№69
Протокол №10 / 25.06.2012г.

Относно: Отменяне на стара и приемане на нова „Наредба №1 за поддържане на
обществен ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите,
организацията и безопастността на движението и дисциплината на водачите на превозни
средства на територията на община Перущица.
Вносител: Кметът на общината.
На основание на чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, чл.11 ал.1, чл. 26 ал.2 от
ЗНА Общински съвет

РЕШИ:
1. Отменя „Наредба №1 за поддържане на обществения ред, опазване на
общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопастността на
движението и дисциплината на водачите на превозни средства на територията на Община
Перущица", приета с решение №45, взето с Протокол №9 от 27.02.2004год.
2. Приема нова „Наредба №1 за поддържане на обществения ред, опазване на
общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопастността на
движението и дисциплината на водачите на превозни средства на територията на община
Перущица”.
3. Възлага на кмета на община Перущица, да организира изпълнението на
Наредбата.
Брой съветници:13
Брой присъствали:12
Брой „ЗА”:12
Брой „ ПРОТИВ”:0
Брой „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:......................................
/ Стоянка Тодорчева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№70
Протокол №10 / 25.06.2012г.

Относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето в община Перущица за
2011г. и приемане на Програма за закрила на детето в община Перущица за 2012 г.
Вносител: Кметът на Общината
На основание на чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА Общински съвет - Перущица

РЕШИ:
1. Отлага разглеждането на отчета за изпълнението на Програма за закрила на
детето за 2011 г., който да бъде обсъден на следващата редовна сесия на Общински съвет
–Перущица.
2. Приема Програма за закрила на детето в община Перущица за 2012г.
3. Изпълнението се възлага на Кмета на община Перущица.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:......................................
/ Стоянка Тодорчева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА

РЕШЕНИЕ
№71
Протокол №10 / 25.06.2012г.

Относно: Връчване на почетен плакет и поздравителен адрес на читалище „Просвета –
1862” – гр. Перущица.
Вносител: Кметът на Общината
На основание на чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Перущица

РЕШИ:
„Кметът на община Перущица и/или Председателят на Общински съвет-Перущица да
връчи почетен плакет и поздравителен адрес на читалище „ Просвета – 1862” – гр.
Перущица за активната дейност за развитие и популяризиране културата и изкуството на
община Перущица и във връзка със 150 години от неговото основаване.”

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:......................................
/ Стоянка Тодорчева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№72
Протокол №10 / 25.06.2012г.
Относно: Одобряване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 050002, ПИ 050003, ПИ 050004, ПИ
050606, ПИ 050605, ПИ 003698, ПИ 301082 и част от ПИ 000086 за кариера за добив на
баластра в м. „Герена” и м. „Алчака” по КВС на землище гр. Перущица.
Вносител: Кметът на Общината
На основание на чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129 ал.1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) Общински съвет
РЕШИ:
1. Одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ 050002, ПИ 050003, ПИ 050004, ПИ 050606, ПИ 050605,
ПИ 003698, ПИ 301082 и част от ПИ 000086 в м. „Герена” и м. „Алчака” по КВС на землище
гр. Перущица и образуването на УПИ 50.2, 50.3, 50.4, 50.605, 50.606, 0.86 – производствена
дейност – кариера за добив на баластра, УПИ 301.82 – производствена дейност – кариера
за добив на баластра и УПИ 3.698 - ТП в м. „Герена” и м. „Алчака” по КВС на землище гр.
Перущица по обозначените линии в червено, надписи в синьо, цифри в червено, зона за
застрояване /Пч/ в червен пунктир и матрица в синьо, на основание чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ.
2. Решението да се съобщи чрез обнародване в „Държавен вестник”.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ могат да обжалват решението в 30дневен 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).
3. Отменя Решение №65 на Общинския съвет на община Перущица по Протокол
№8/30.05.2012г. Точка 3 от настоящото Решение не подлежи на обнародване в „Държавен
вестник”.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:......................................
/ Стоянка Тодорчева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№73
Протокол №10 / 25.06.2012г.
Относно:Предложение за финансиране на извънбюджетната сметка на община Перущица.
Вносител: Кметът на Общината
На основание на чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 24, ал.1 от Закона за общинските
бюджети Общински 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 на 28 852 лева, които представляват оборотни средства.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров/
Вярно с оригинала:......................................
/ Стоянка Тодорчева/

