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Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №8, взети на редовно заседание на
01.06.2012г.

    

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за
периода от 18.11.2011г. до 31.05.2012г.

  

На основание чл. 27, ал.6 от ЗМСМА, и чл.11, т.8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кочериново, Общински съвет-Кочериново взе следното:

  

РЕШЕНИЕ № 109

  

Приема отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за
периода от 18.11.2011г. до 31.05.2012г.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев
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Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Приемане на отчета на бюджета за първото тримесечие на 2012г. и
извънбюджетните сметки и фондове на 2012г.   

  

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА и чл.25, ал.1 и чл.18 от  Закона
за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012г, поименно,
със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, Ж. Лапачки, Г.
Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 110

  

1.Утвърждава приемането на отчета на бюджета за първото тримесечие на 2012г. по
функции и дейности, както следва:
По прихода – 659 854.00 лв. разпределени по параграфи
По разхода –659 854.00 лв. разпределени по параграфи
2. Приема отчета на извън бюджетните сметки и фондове за първото тримесечие на
2012г., както следва:
-Специална сметка за приходите от приватизация на общински предприятия към
общините – чл.10, ал.1 – 93.00 лв. /Закон за приватизация и следприватизационен
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контрол/
-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините-чл.10, ал.1, т.3 от
ЗПСПК – 1220.00 лв.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, Ж.
Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

  

Относно: Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и
приемане на бюджетните им сметки

  

На основание чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с
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разпоредбите на параграф 48, ал.2 от ЗДБРБ за 2012г., 
Общински съвет град Кочериново взе следното:

  

РЕШЕНИЕ № 111

  

1.Общински съвет – Кочериново определя второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към община Кочериново:
-Направление „Образование”- отговорници зам.кмет на община Кочериново, Спиридон
Качански и гл. счетоводител Славка Петрова.
-СОУ „Христо Ботев” град Кочериново- отговорници Директора на училището, Надя
Коюмджийска и гл. счетоводител Десислава Чолакова.
-ДСХ град Кочериново – отговорници Директора на дома, Елена Игнатова и счетоводил
Мария Ичева.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, Ж.
Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/ 

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година
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Относно: Отмяна на „Такси за техническите услуги – Допълване на кадастър”, приета с
Решение № 83 от 04.05.2012г. в Протокол №7 на ОбС.

  

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.4  и ал.6 от
ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 112

  

Общински съвет – Кочериново отменя предвидена в Приложение №1 „Такси за
техническите услуги”, позиция 2 – такса за „Допълване на кадастър 5лв. / точка” от
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кочериново.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно,  със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, Ж.
Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/ 

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
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                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

  

Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на
годишна програма за развитие на читалищната дейност в с.Пороминово, с.Мурсалево и
с.Бараково на общ.Кочериново

  

На основание чл.26а, ал.5 от ЗНЧ, във връзка с  чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, както
и чл.27, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 113

  

1.    Общински съвет -  гр.Кочериново приема Доклад за осъществяване на читалищната
дейност в изпълнение на Програма по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за
изразходваните от бюджета средства от читалището през 2011г. на Народно читалище
„Възраждане – 2001г.” с.Бараково.
2.    Общински съвет -  гр.Кочериново приема Доклад за осъществяване на читалищната
дейност в изпълнение на Програма по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за
изразходваните от бюджета средства от читалището през 2011г. на Народно читалище
„Просвета – 1925г.” с.Пороминово.
3.    Общински съвет -  гр.Кочериново приема Доклад за осъществяване на читалищната
дейност в изпълнение на Програма по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за
изразходваните от бюджета средства от читалището през 2011г. на Народно читалище
„Просвета – 1920г.” с.Мурсалево.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев
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Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Допълване на Решение № 83 / 04.05.2012г. от Протокол №7 за Актуализиране
на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на общ.Кочериново.

  

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.79 от АПК, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 114

  

Общински съвет – гр.Кочериново допълва свое Решение № 83/04.05.2012г., Протокол №
7, както следва:
Добавя се точка четвърта със следния текст:
4.    Отменят се точки 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 от чл.46 от Глава ІІІ, поради
включването им в раздел V от глава Втора.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев
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/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев,
Ж.Лапачки, Г.Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Промяна на цени за отдаване под наем на открита площ.

  

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА и чл.14, ал.8 от ЗОС,

Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 115

  

Общински съвет- гр.Кочериново променя цените за отдаване под наем на открита площ
на квадратен метър месечно, както следва:

        

№
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Вид площ и ползване

  

Цена за гр.Кочериново

  

Цена за с.Стоб, с.Мурсалево, с.Пороминово и с.Бараково

  

Цени за с.Цървище,с.Фролош, с.Боровец,с.Драгодан, с.Крумово,с.Бураново

  
    

1

  

Открита площ за производствени нужди

  

0,80 лв.

  

0,50 лв.

  

0,40 лв.

  
    

2

  

Открита площ за търговски услуги
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1,60 лв.

  

1,00 лв.

  

0,70 лв.

  
    

3

  

Открита площ за съхраняване на строителни материали, машини и други.

  

0,80 лв.

  

0,91 лв.

  

0,40 лв.

  
      

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев
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/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев,
Ж.Лапачки, Г.Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с
учредяване на Асоциация В и К обл.Кюстендил, съгласно Закона за водите.

  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е, ал.3 от Закона за
водите, Общински съвет град Кочериново взе  следното: 

  

РЕШЕНИЕ № 116

  

І. ОбС- гр. Кочериново упълномощава Иван Симеонов Минков – кмет на община
Кочериново, в качеството му на представител на общината, а при невъзможност той да
участва – Васил Кирилов Стамболийски – заместник кмет на общ.Кочериново, да участва
в учредително Общо събрание на Асоциация по ВиК Кюстендил, като гласува по точките
от дневния ред, както следва:
    1. Регистрация на присъстващите на учредителното Общо събрание – да извърши
регистрация на община Кочериново по установения ред.
    2. Запознаване с правната рамка и откриване на Общото събрание от председателя
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му – Областния управител на обл.Кюстендил, съгл. Закона за водите – да се запознае с
правната рамка.
    3. Разпределение на гласовете в съответствие с чл.198в, ал.8 от ЗВ.
    Да гласува ЗА процентното съотношение на гласовете в Асоциация по ВиК
Кюстендил, съгл. определените проценти по чл.198в, ал.8 от ЗВ, посочени и в писмо
№06-00-130 / 28.12.2011г. от Областен управител – Кюстендил, а именно:

        

Държавата 

  

 35%

  
    

Община Кюстендил

  

 49.86%

  
    

Община Трекляно

  

   0.31%

  
    

Община Невестино

  

   1.64%
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Община Бобов дол

  

   6.34%

  
    

Община Бобошево

  

   1.90%

  
    

Община Кочериново

  

   2.80%

  
    

Община Рила

  

   2.15%

  
    

Общо:

  

100%
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    4. Обсъждане на въпроси, свързани с финансирането на асоциацията – гласува по
преценка, като се ръководи от изискванията на ЗВ и от защита на интересите на
общ.Кочериново.
    5. Обсъждане на въпроси, касаещи предстоящото изготвяне на регионален генерален
план и инвестиционни програми към него за развитие на водоснабдяването и
канализацията на територията на обл.Кюстендил – гласува за изготвянето на
регионален генерален план и инвестиционни програми към него за развитие на
водоснабдяването и канализацията на територията на обл.Кюстендил, като по отделни
детайли гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на ЗВ и защита
интересите на община Кочериново.
    6. Проблеми на провежданата политика във ВиК отрасъла на равнище местни органи
на самоуправление – гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона
за водите и защита интересите на община Кочериново.
ІІ. Настоящото решение отменя Решение №3 от Протокол 1 от заседание на ОбС –
Кочериново от 03.02.2012г., считано от 1 юни 2012г.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Именуване на улици в бивш стопански двор на гр.Кочериново.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.18 и  чл. 27, ал.2,3 от ЗМСМА, 
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Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 117
    
1. Общински съвет гр. Кочериново именува улиците в бившия стопански двор на гр.
Кочериново както следва:
1.1.От осова т.1 през о.т. №№2,3,4,18 до о.т. №21 с името „Липа”.
1.2.От о.т.№ 18 през о.т. 19 до о.т.№20 с името „Пирин”.
1.3.От о.т. №5 през о.т. №3 до о.т.№ 10 с името „Преспа”.
1.4.От о.т № 2 през о.т № 11 до края на улицата, опираща в границите на парцеларния
план с името „Стара планина”.
1.5.От о.т. №11 през о.т № № 10,12,13,8 до о.т № 4 с името „Здравец”.
1.6.От о.т № 12 до края на улицата, опираща в границите на парцеларния план с името
„Лоза”.
1.7.От о.т № 8 до о.т №14 с името „Момина сълза”.
1.8.От о.т № 23 до о.т №24 с името „Роза”.

  

2. Кметът на общината да възложи на специалистите от „Кадастър и регулация” да
изготвят съответната номерация на именуваните улици по т.1. от настоящото решение.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година
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Относно: Отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 57.10 кв.м., намиращо
се в двуетажна монолитна сграда за административни потребности /кметство/ в
с.Драгодан, общ.Кочериново, имот пл.№ 79а, парцел ІV, кв.10 по плана на с.Драгодан,
общ.Кочериново, ет.1.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.20, ал.1,2,3 и 4 от НПУРОИ и във връзка с
чл. 14, ал.1,2 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 118

  

1.Общински съвет – Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено
помещение с обща площ 57.10 м2, намиращо се в двуетажна монолитна сграда за
административни потребности / кметство / в с. Драгодан, община Кочериново, етаж I,
имот пл.№ 79а, парцел IV, кв. 10 по плана на с. Драгодан, за срок от 5 /пет/ години чрез
публичен търг.АПОС №59/20.03.2000 г. Т.12 с Решение №25, т.2 от Протокол
№3/28.02.2000 г. първи етаж се преобразува в частна общинска собственост.
2.Определя начална тръжна цена съгл. Решение № 80/20.05.2008 г.  от Протокол №8 на
ОбС Кочериново и Заповед  №141/20.06.2008 г. на кмета на община Кочериново за
определяне на базисни наемни цени на 1м2 площ нежилищни помещения в размер на
82.08 лв. без ДДС както следва:
- основно помещение – 70.52 лв без ДДС съгл. цитираните по-горе решение на ОбС гр.
Кочериново и заповед на кмета на община Кочериново.
- склад – 11.56 лв на същото основание.
3.Подържането и основният ремонт на описаното в т.1 помещение, както и разходите за
ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
4.Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедурата по отдаване под
наем на описания в т.1 имот чрез публичен търг и сключване на договор.
5.Отменя свое Решение №100/01.11.2010 г. с влизането в сила на настоящото решение.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, Ж.
Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ”
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няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

  

Относно: Даване съгласие за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ Х, кв.31 по
плана на с.Стоб, община Кочериново.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 119
    
Общински съвет – Кочериново не дава съгласие за изменение на ПУП – План за
регулация на УПИ Х, кв. 31 по плана на с. Стоб, община Кочериново, по следните
причини: 
1.Не е изяснен статута на УПИ Х, кв. 31. Липсва акт за общинска собственост на частта
от същия имот, в която с мотивираното предложение за ПУП – план за регулация се
образува УПИ XII – общинска собственост и минава една част от предвидената улица, с
която да се осъществи достъп до частните имоти. 
2.Не е ясен статута на площта, от която се формира УПИ ХI.
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Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Продажба на недвижим имот, с площ 16 кв.м. /шестнадесет кв.м./, придаваем
към УПИ XLІV – 1412 по плана на Стопански двор на гр.Кочериново, собственост на
община Кочериново съгласно АОС №1264 от 21.05.2012г.   

  

Във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.
34, ал.1, т.1 от НПУРОИ, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 120
    
Общински съвет – Кочериново не дава съгласие за продажба на недвижим имот, с площ
16 кв.м. /шестнадесет кв.м./, придаваем към УПИ XLІV – 1412 по плана на Стопански
двор на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1264 от
21.05.2012г.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев
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/поименно, със „ЗА” 5 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев,
Г.Ванева, „ПРОТИВ” 1: Г. Радков, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4: Б. Шилегарска , Ж. Лапачки,
Р.Калайджийски, В. Христов,/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Продажба на недвижим имот, с площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест кв.м./,
придаваем към УПИ XLV – 1412 по плана на Стопански двор на гр.Кочериново,
собственост на община Кочериново съгласно АОС №1265 от 21.05.2012г.   

  

Във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.
34, ал.1, т.1 от НПУРОИ, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 121

  

Общински съвет – Кочериново не дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ
236 кв.м. /двеста тридесет и шест кв.м./, придаваем към УПИ XLV – 1412 по плана на
Стопански двор на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС
№1265 от 21.05.2012г.       
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Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 5 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев,
Г.Ванева, „ПРОТИВ” 1: Г. Радков, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4: Б. Шилегарска , Ж. Лапачки,
Р.Калайджийски, В. Христов/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000710 в землището
на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Парговица”, с площ 0.709 дка /седемстотин и
девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1024 от 22.06.2010г.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ
и чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 122
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1. Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за  периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управлението и разпореждането с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със зем. земя, представляваща  имот пл. № 000710 в
землището на с. Крумово, общ. Кочериново, местност „Парговица” с площ от 0.709 дка
/седемстотин и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при
неполивни условия – шеста, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1024 от
22.06.2010 г., продажба чрез публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ№ 000710 в
землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Парговица”, с площ 0.709 дка
/седемстотин и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1024 от 22.06.2010г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 465.00 лв. Начална тръжна цена равна на пазарната оценка.
4. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В.
Вонидова, Ж. Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Б. Шилегарска/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година
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Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000658 в землището
на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Парговица”, с площ 0.620 дка /шестстотин и
двадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1022 от 22.06.2010г.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ
и чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 123
    
1. Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за  периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управлението и разпореждането с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със зем. земя, представляваща  имот пл. № 000658 в
землището на с. Крумово, общ. Кочериново, местност „Парговица” с площ от 0.620 дка
/шестстотин и двадесет кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при
неполивни условия – шеста, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1022 от
22.06.2010 г., продажба чрез публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ№ 000658 в
землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Парговица”, с площ 0.620 дка
/шестстотин и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1022 от 22.06.2010г.    
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 418.00 лв. Начална тръжна цена равна на пазарната оценка.
4. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В.
Вонидова, Ж. Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Б. Шилегарска/
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Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000624 в землището
на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.408 дка /четиристотин
и осем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1019 от 01.06.2010г.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ
и чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 124

  

1.Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за  периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управлението и разпореждането с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със зем. земя, представляваща  имот пл. № 000624 в
землището на с. Крумово, общ. Кочериново, м/ст „Д. Гробишко” с площ от 0.408 дка,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1019 от 01.06.2010 г., продажба чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ№ 000624 в
землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.408 дка
/четиристотин и осем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1019 от 01.06.2010г.    
3. Определя пазарна цена въз основа на  пазарна оценка, изготвена от лицензиран
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оценител, в размер на 425.00 лв. Начална тръжна цена равна на пазарната оценка.
4. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В.
Вонидова, Ж. Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Б. Шилегарска/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000626 в землището
на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.230 дка /двеста и
тридесет кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1017 от 01.06.2010г.   
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ
и чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 125

  

1. Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за  периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управлението и разпореждането с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със зем. земя, представляваща  имот пл. № 000626 в
землището на с. Крумово, общ. Кочериново, местност „Д. Гробишко” с площ от 0.230 дка,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1017 от 01.06.2010 г., продажба чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №000626 в
землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.230 дка
/двеста и тридесет кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1017 от 01.06.2010г.        
3. Определя пазарна цена въз основа на  пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 234.00 лв. Начална тръжна цена равна на пазарната оценка.
4. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев,
В.Вонидова, Ж.Лапачки, Г.Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Б.Шилегарска/
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Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000625 в землището
на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.241 дка /двеста
четиридесет и един кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1018 от 01.06.2010г.       

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ
и чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 126

  

1. Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за  периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управлението и разпореждането с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със зем. земя, представляваща  имот пл. № 000625 в
землището на с. Крумово, общ. Кочериново, местност „Д. Гробишко” с площ от 0.241 дка,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1018 от 01.06.2010 г., продажба чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №000625 в
землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.241 дка
/двеста четиридесет и един кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1018 от 01.06.2010г.        
3. Определя пазарна цена въз основа на  пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 248.00 лв. Начална тръжна цена равна на пазарната оценка.
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4. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В.
Вонидова, Ж. Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Б. Шилегарска/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №000627 в землището
на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.500 дка /петстотин
кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1016 от 01.06.2010г.       
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На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ
и чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 127

  

1. Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за  периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управлението и разпореждането с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със зем. земя, представляваща  имот пл. № 000627 в
землището на с. Крумово, общ. Кочериново, местност „Д. Гробишко” с площ от 0.500 дка,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1016 от 01.06.2010 г., продажба чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №000627 в
землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Д. Гробишко”, с площ 0.500 дка
/петстотин кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1016 от 01.06.2010г.        
3. Определя пазарна цена въз основа на  пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 505.00 лв. Начална тръжна цена равна на пазарната оценка.
4. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев

  

/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В.
Вонидова, Ж. Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Б. Шилегарска/
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Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №000074 в землището
на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Балабаница”, с площ 1.195 дка /хиляда сто
деветдесет и пет кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост
на общ.Кочериново съгл. АОС №1226 от 23.04.2012г.
    
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ
и чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 128

  

1. Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за  периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управлението и разпореждането с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със зем. земя, представляваща  имот пл. № 000074 в
землището на с. Крумово, общ. Кочериново, местност „Балабаница” с площ от 1.195 дка,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1226 от 23.04.2012 г., продажба чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ№000074 в
землището на с.Крумово, общ.Кочериново, местност „Балабаница”, с площ 1.195 дка
/хиляда сто деветдесет и пет кв.м/, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1226 от 23.04.2012г.
3. Определя пазарна цена въз основа на  пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 1179.00 лв. Начална тръжна цена равна на пазарната оценка.
4. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                  Председател на ОбС: 
             Т. Григорова                        Румен Янакиев
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/поименно, със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев,
В.Вонидова, Ж.Лапачки, Г.Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Б. Шилегарска/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
юни 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 054070 в землището на
с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Любеница”, с площ 2.043 дка /две хиляди
четиридесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №957 от 22.03.2010г.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ
и чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 129

  

1. Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за  периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управлението и разпореждането с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със зем. земя, представляваща  имот пл. № 054070 в
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землището на с. Мурсалево, общ. Кочериново, м/ст „Любеница” с площ от 2.043 дка,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №957 от 22.03.2010 г., продажба чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №054070 в
землището на с. Мурсалево, общ. Кочериново, местност „Любеница” с площ от 2.043 дка
/две хиляди четиридесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на
земята при неполивни условия – шеста, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС
№957 от 22.03.2010 г., продажба чрез публичен търг.
3. Определя пазарна цена въз основа на  пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 2056.00 лв. Начална тръжна цена равна на пазарната оценка.
4. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                         Председател на ОбС: 
                        Т. Григорова                                           Румен Янакиев

  

  

/поименно, със „ЗА” 9 гласа: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев,
В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ” няма,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: Г.Радков, Б.Шилегарска/

  

  

  

                                                                         
Препис – Извлечение 
                                                                          от
Протокол № 8
                                                                          от
заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                          от 01
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юни 2012 година

  

Относно: Молби от граждани.

  

На основание чл.21, ал.1, т.1 и 23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби
от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 130

  

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както
следва:
1. ОбС – Кочериново отпуска  еднократна помощ в размер на 200 лв. на Милена Цанева
Петрова от гр. Кочериново.
2. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Никола
Александров Динков от гр.Кочериново.
3. ОбС – Кочериново отпуска  еднократна помощ в размер на 200 лв. на Георги
Димитров Сотиров от с.Бараково.
4. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Милка
Василева Янева от гр.Кочериново.
5. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Веселин
Видинов Терзийски от гр.Кочериново.
6. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Елка
Тодорова Методиева от гр.Кочериново.
7. ОбС – Кочериново отпуска  еднократна помощ в размер на 200 лв. на Владимир
Николов Горов от гр. Кочериново.

  

Секретар ОбС:                         Председател на ОбС: 
                        Т. Григорова                                           Румен Янакиев
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