
Решения на Общински съвет-Кочериново от Протокол №10 от проведено редовно заседание на 03.08.2012г.

Написано от Administrator
Неделя, 12 Август 2012 18:00 - Последна промяна Неделя, 12 Август 2012 18:19

Решения на Общински съвет-Кочериново от Протокол №10 от проведено редовно
заседание на 03.08.2012г.

  

      

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС през първо полугодие на 2012г.

  

С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 
Общински съвет-Кочериново взе следното:

  

РЕШЕНИЕ № 153

  

Общински съвет – Кочериново приема „Отчет на кмета на община Кочериново за
изпълнение на решенията на общинския съвет през първото полугодие на 2012г.”
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Секретар ОбС:                    Председател на ОбС: 
Т. Григорова                            Румен Янакиев

  

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Приемане на Програма на община Кочериново за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и био-горива.

  

С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 и ал.2
от ЗЕВИ, обн.ДВ бр.35 от 03.05.2011г., изм. и доп. Бр.29 от 10.04.2012г. и чл.9 от ЗЕВИ, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 154

  

Общински съвет – Кочериново приема Програма на община Кочериново за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и био-горива.   
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Секретар ОбС:                    Председател на ОбС: 
Т. Григорова                            Румен Янакиев

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Приемане изменение на обща структура и численост на общинска
администрация-Кочериново, за делегирани от държавата дейности.

  

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с
влизането в сила на постановление на МС №129 / 26.06.2012г. (ДВ бр.49 / 29.06.2012г.), 
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 155

  

1.  Общински съвет- Кочериново  одобрява обща численост и структура на общинската
администрация в община Кочериново за делегираните от държавата дейности съгласно
Приложение №1 и Приложение № 2.
2.  Кметът на общината да утвърди необходимите промени в устройствения правилник
на община Кочериново съобразно одобрената численост и структура.
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Секретар ОбС:                    Председател на ОбС: 
Т. Григорова                            Румен Янакиев

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Намаляване с 1/2 на такса битови отпадъци на „Ламкор – 2” ООД
гр.Благоевград.   

  

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 156

  

Общински съвет – Кочериново не дава съгласие за намаляване с 1/2 на такса битови
отпадъци на „Ламкор – 2” ООД гр.Благоевград.           

  

Секретар ОбС:                    Председател на ОбС: 
Т. Григорова                            Румен Янакиев
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/поименно, със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В.
Вонидова, Ж. Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б.
Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Даване съгласие за изработване на ПУП – ПП на общински съсобствен
урбанизиран имот №000181 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, за
обособяване на два урегулирани поземлени имоти и улица за достъп.       

  

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

  

РЕШЕНИЕ № 157

  

    Дава съгласие да се допусне ПУП – ПР на съсобствен урбанизиран имот 000181 в
местност „Кадънката”, землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, за следното:
1. Образуване на нов квартал 36 по плана на с. Пороминово.
2. Образуване на два урбанизирани поземлени имота за жилищно строителство в
новообразувания кв. 36: единият с площ 540.00 м2  и друг – с площ от 1440.00 м2 .
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3. Образуване на улица –тупик за достъп до имотите с широчина 6.00 м и с площ 480.00
м2

  

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

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Даване съгласие и одобряване на ПУП – ПР за трасе на ел.провод до имот
49360.56.7 до „Цех за производство на фурнири и ламели” в имот 49360.0.291 в
землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 29, ал.1 и ал.4 от ЗОЗЗ и на осн. чл. 129,
ал.4 от ЗУТ, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 158

  

Общински съвет – Кочериново  допуска и одобрява Парцеларен план за подземно трасе
и сервитути на ел.провод 20 KV от железен стълб по полски път с пл. №49360.0.93, през
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имоти №40360.0.284, №40360.0.285, №40360.0.293 до имот №40360.0.291, въз основа на
учредено право на преминаване от собствениците на засегнатите имоти, както следва:
Заповед № 47/30.03.2011г. на Кмета на общ.Кочериново;
Нотариално заверен Договор от 22.05.2012г. за учредяване право на преминаване и на
прокарване на електропровод с „Напоителни системи” ЕАД;
Нотариално заверено съгласие от Емилия Башур.

  

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

  

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Даване съгласие за изменение на ПУП – ПР на УПИ І, кв.88 по плана на
кв.Завода, гр.Кочериново, общ. Кочериново, за прокарване на нова улица до имот
пл.№1158.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и чл. 5 от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното:
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РЕШЕНИЕ № 159

  

Общински съвет гр.Кочериново  отлага точка 1.7 относно: „Даване съгласие за
изменение на ПУП – ПР на УПИ І, кв.88 по плана на кв.Завода, гр.Кочериново, общ.
Кочериново, за прокарване на нова улица до имот пл.№1158”, до набавяне на
необходимите документи и актове са собственост.

  

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

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по
§27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА и §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД
на ЗСПЗЗ, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 160
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Общински съвет – Кочериново дава съгласие да се предоставят следните имоти на ОСЗ
– Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост
на:
1.    По писмо Изх.№ РД-05-137/ 14.04.2010г. за възстановяване на собствеността на
наследниците на Димитър Ангелов Антов на имот в землището на с.Фролош,
общ.Кочериново, местност „Брестовик”, с площ 1.089 дка по скица проект № 001067,
образуван от имот №000230.
2.    По писмо Изх.№ РД-05-1006/ 11.10.2010г. за възстановяване на собствеността на
наследниците на Димитър Ангелов Антов на имот в землището на с.Фролош,
общ.Кочериново, местност „Юручкото”, с площ 10.271 дка по скица проект № 001070,
образуван от имот №000364.
3.    По писмо Изх.№ РД-05-677/ 19.06.2012г. за възстановяване на собствеността на
наследниците на Христо Котев Златков на имот в землището на с.Пороминово,
общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 3.834 дка по скица проект № 015035,
образуван от имот №015028.
4.    По писмо Изх.№ РД-05-117/ 31.01.2012г. за възстановяване на собствеността на
наследниците на Христо Костов Чонев на имот в землището на с.Стоб, общ.Кочериново,
местност „Валого”, 
-    с площ 0.237 дка по скица проект № 145052, образуван от имот №145002;
-    с площ 0.127 дка по скица проект № 145059, образуван от имот №145040.

  

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

  

/поименно, със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев,
В.Вонидова, Ж.Лапачки, Г.Радков, Р.Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б.
Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
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от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по
§27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА и §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД
на ЗСПЗЗ, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 161

  

Общински съвет – Кочериново дава съгласие да се предоставят следните имоти на ОСЗ
– Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост
на:

  

1.    По писмо Изх.№ РД-05-681/ 24.09.2010г. за възстановяване на собствеността на
наследниците на Васил Христов Дървенски на имот в землището на с.Фролош,
общ.Кочериново, местност „Ридината”, с призната площ 2.000 дка и местност „Люлката”,
с площ 3.000 дка.
-    За показания имот в местност „Люлката” с площ 2.849 дка, попадащ в землището на
с.Фролош, общ.Кочериново, 1.302 дка от имот с №000386 и 0.071 дка от имот с №000412.
-    За показания имот в местност „Ридината” с площ 1.612 дка, попадащ в землището на
с.Фролош, общ.Кочериново, 1.039 дка от имот с №000386 и 0.033 дка от имот с №000387.

  

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

  

/поименно, със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В.
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Вонидова, Ж. Лапачки, Г. Радков, Р.Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,
Б.Шилегарска), „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 044004 в землището
на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Ридо”, с площ 11.870дка /единадесет
хиляди осемстотин и седемдесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
десета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1291 от 13.06.2012г.   

  

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 № 162

  

1. Общински съвет – Кочериново 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. № 044004 в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново,
м/ст „Ридо” с площ от 11.870 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята
при не поливни условия – десета, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1291
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от 13.06.2012 г.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот пл. № 044004 в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Ридо” с площ
от 11.870 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при не поливни
условия – десета, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1291 от 13.06.2012
г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 8 344.00 лв. Началната тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К00125/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване

  

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

  

/поименно, поименно, със „ЗА” 7 гласа: Р. Янакиев, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова,
Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, В. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4: Д.
Календерска, Г. Радков, Г. Ванева, Б.Шилегарска/

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028004 в землището
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на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.612 дка /шестстотин и
дванадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост
на общ.Кочериново съгл. АОС №1295 от 13.06.2012г.       

  

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 № 163

  

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. №028004 в
землището на с. Стоб, общ. Кочериново, м/ст „Габеро” с площ 0.612 дка, начин на трайно
ползване – нива, категория на земята при не поливни условия - четвърта,  собственост
на община Кочериново съгл. АОС №1295 от 13.06.2012 г. чрез публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот пл. №028004 в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, м/ст „Габеро” с площ 0.612
дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия -
четвърта,  собственост на община Кочериново съгл. АОС №1295 от 13.06.2012 г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 449.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01343/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028005 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.520дка /хиляда петстотин и
двадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1296 от 13.06.2012г.

  

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 № 164

  

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. № 028005 в
землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.520дка /хиляда
петстотин и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1296 от 13.06.2012г., чрез публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот пл. № 028005 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ
1.520дка /хиляда петстотин и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива,
категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1296 от 13.06.2012г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
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оценител, в размер на 1121.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01342/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028006 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.194 дка /две хил. сто деветдесет
и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1297 от 13.06.2012г.

  

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, 
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Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 165

  

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 земеделска земя, представляваща  имот пл. №
028006 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.194 дка /две
хил. сто деветдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1297 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028006 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.194
дка /две хил. сто деветдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория
– четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1297 от 13.06.2012г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 1611.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01341/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: : Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028003 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.481 дка /четиристотин
осемдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1294 от 13.06.2012г.

  

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 № 166

  

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 земеделска земя, представляваща  имот пл. №
028003 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.481 дка
/четиристотин осемдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1294 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028003 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.481
дка /четиристотин осемдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1294 от 13.06.2012г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 351.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01344/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.
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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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028016 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 4.137 дка /четири хил. сто
тридесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1253 от 15.05.2012г.

  

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 № 167
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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 земеделска земя, представляваща  имот пл. №
028016 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 4.137 дка
/четири хил. сто тридесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1253 от 15.05.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028016 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 4.137
дка /четири хил. сто тридесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория
– четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1253 от 15.05.2012г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 3055.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01250/ 09.03.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година
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Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028015 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.286 дка /хиляда двеста
осемдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1254 от 15.05.2012г.

  

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, 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,
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 168

  

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 земеделска земя, представляваща  имот пл. №
028015 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.286 дка
/хиляда двеста осемдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1254 от 15.05.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028015 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.286
дка /хиляда двеста осемдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория
– четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1254 от 15.05.2012г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 951.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01249/ 09.03.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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

  

 20 / 38



Решения на Общински съвет-Кочериново от Протокол №10 от проведено редовно заседание на 03.08.2012г.

Написано от Administrator
Неделя, 12 Август 2012 18:00 - Последна промяна Неделя, 12 Август 2012 18:19

/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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028014 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.349 дка /хиляда триста
четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1305 от 13.06.2012г.

  

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, 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,
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 169
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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 земеделска земя, представляваща  имот пл. №
028014 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.349 дка
/хиляда триста четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1305 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028014 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.349
дка /хиляда триста четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива,
категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1305 от 13.06.2012г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 991.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01333/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година
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Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028013 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.454 дка /четиристотин петдесет
и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1304 от 13.06.2012г.   

  

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 № 170

  

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 земеделска земя, представляваща  имот №
028013 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.454 дка
/четиристотин петдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1304 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028013 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.454
дка /четиристотин петдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория
– четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1304 от 13.06.2012г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 333.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01334/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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

  

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

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028012 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.838 дка /две хиляди осемстотин
тридесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1303 от 13.06.2012г.   

  

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 № 171

  

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 земеделска земя, представляваща  имот №
028012 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.838 дка /две
хиляди осемстотин тридесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
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четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1303 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028012 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.838
дка /две хиляди осемстотин тридесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – нива,
категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1303 от 13.06.2012г. 
          
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 2094.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01335/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028011 в землището
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на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.249 дка /хиляда двеста
четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1302 от 13.06.2012г.

  

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 № 172

  

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 земеделска земя, представляваща  имот №
028011 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.249 дка
/хиляда двеста четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1302 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028011 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.249
дка /хиляда двеста четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива,
категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1302 от 13.06.2012г. 
          
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 921.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01336/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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/

 26 / 38



Решения на Общински съвет-Кочериново от Протокол №10 от проведено редовно заседание на 03.08.2012г.

Написано от Administrator
Неделя, 12 Август 2012 18:00 - Последна промяна Неделя, 12 Август 2012 18:19

  

  

  

Препис – Извлечение 
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028010 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.480 дка /хиляда четиристотин и
осемдесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост
на общ.Кочериново съгл. АОС №1301 от 13.06.2012г.   

  

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 № 173

  

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 земеделска земя, представляваща  имот №
028010 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.480 дка
/хиляда четиристотин и осемдесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1301 от 13.06.2012г.    , чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028010 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.480
дка /хиляда четиристотин и осемдесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива,
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категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1301 от 13.06.2012г. 
          
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 1093.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01337/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028009 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.892 дка /осемстотин деветдесет
и  два кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1300 от 13.06.2012г.   
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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 № 174

  

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 земеделска земя, представляваща  имот №
028009 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.892 дка
/осемстотин деветдесет и  два кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1300 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028009 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.892
дка /осемстотин деветдесет и  два кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1300 от 13.06.2012г.        
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 655.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01338/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028008 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.651 дка /шестстотин петдесет и
един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1299 от 13.06.2012г.   

  

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 № 175

  

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 земеделска земя, представляваща  имот №
028008 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.651 дка
/шестстотин петдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1299 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028008 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.651
дка /шестстотин петдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1299 от 13.06.2012г.            
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 480.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
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издаване на скица №К01339/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028007 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.949 дка /деветстотин
четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1298 от 13.06.2012г.

  

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 № 176
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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 земеделска земя, представляваща  имот №
028007 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.949 дка
/деветстотин четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1298 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028007 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.949
дка /деветстотин четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива,
категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1298 от 13.06.2012г. 
      
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 700.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01340/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година
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Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028002 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.500 дка /петстотин кв.м./, начин
на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл.
АОС №1293 от 13.06.2012г.   

  

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 № 177

  

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 земеделска земя, представляваща  имот №
028002 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.500 дка
/петстотин кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост
на общ.Кочериново съгл. АОС №1293 от 13.06.2012г.    , чрез публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028002 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.500
дка /петстотин кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1293 от 13.06.2012г.        
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 367.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01345/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028001 в землището
на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.957 дка /деветстотин петдесет и
седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1292 от 13.06.2012г.   

  

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 № 178

  

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 земеделска земя, представляваща  имот №
028001 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.957 дка
/деветстотин петдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
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четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1292 от 13.06.2012г., чрез
публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 028001 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.957
дка /деветстотин петдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1292 от 13.06.2012г.            
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 705.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01346/ 05.06.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 024154 в землището
на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 0.709 дка /седемстотин и
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девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1309 от 09.07.2012г.

  

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 № 179

  

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 земеделска земя, представляваща  имот №
024154 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 0.709 дка
/седемстотин и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1309 от 09.07.2012г., чрез публичен търг.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща
 имот № 024154 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ
0.709 дка /седемстотин и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1309 от 09.07.2012г.        
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 967.00 лв. Начална тръжна цена е 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.
5. Описания в т.2 имот е проверен в ОС „Земеделие” гр.Кочериново и към датата на
издаване на скица №К01952/ 03.07.2012г. няма заснемане за възстановяване.

  

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 № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 август 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 № 180

  

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както
следва:

  

1. ОбС – Кочериново отпуска 100.00 лв. еднократна помощ на Райна Калузка от
с.Бараково, общ.Кочериново.
2. ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Илинка Кирилова Андонова от
гр.Кочериново.
3. ОбС – Кочериново отпуска  200.00 лв. еднократна помощ на Христина Аспарухова
Николова-Петрова от гр.Кочериново.
4. ОбС – Кочериново отпуска 500.00 лв. еднократна помощ на Димитър Кирилов
Александров от с.Боровец, общ.Кочериново.
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Секретар ОбС:                    Председател на ОбС: 
Т. Григорова                            Румен Янакиев
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