
Решения на ОбС-Кочериново от Протокол №3 от 06.03.2012г.

Написано от Administrator
Сряда, 14 Март 2012 22:22 - Последна промяна Сряда, 14 Март 2012 23:06

Решения на ОбС-Кочериново от Протокол №3 от 06.03.2012г.

  

      

  

                                                                                           Препис
– Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Полагане на клетва от новоизбран общински съветник и актуализиране
състава на постоянни комисии към ОбС – Кочериново.

  

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.2 и чл.18, ал.1 и ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново,
Общински съвет-Кочериново взе следното:

  

РЕШЕНИЕ № 20
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1. Общински съвет - град Кочериново извършва промяна в състава на своя постоянна
комисия, както следва:
1.1. Заменя в състава на „Комисия по труд и социална политика, опазване на
обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм” г-жа  Невена Краева
Манова – член, с г-н Георги Емилов Радков – член.

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Полагане на клетва от новоизбран общински съветник и актуализиране
състава на постоянни комисии към ОбС – Кочериново.

  

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.2 и чл.18, ал.1 и ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново,
Общински съвет-Кочериново взе следното:
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РЕШЕНИЕ № 21

  

2. Общински съвет - град Кочериново извършва промяна в състава на своя постоянна
комисия, както следва:
2.1. Заменя в състава на „Комисия по опазване на околната среда и рационално
използване на природните ресурси” г-жа  Невена Краева Манова – председател, с г-н
Живко Крумов Лапачки – председател.

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Приемане на „Информация за дейността на РСПБЗН гр.Рила през 2011г. и
състоянието на пожарната безопасност на територията на общ.Кочериново”.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.27, т.2 и т.3 от ЗМСМА, „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ” няма, Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 22

  

1.    Общински съвет -  гр.Кочериново приема представената от началника на РСПБЗН
гр.Рила „Информация за дейността на РСПБЗН гр.Рила през 2011г. и състоянието на
пожарната безопасност на територията на община Кочериново”.

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Актуализиране на състава на „Обществен съвет при извършване на
дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху
тяхното осъществяване”.       
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА, както и във връзка с чл.52
от ППЗСП и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 23

  

Общински съвет град Кочериново актуализиране на състава на „Обществен съвет при
извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен
контрол върху тяхното осъществяване”, както следва:
Спиридон Георгиев Качански – зам.кмет на общ.Кочериново
Ася Василева Борисова – социални дейности към общ.Кочериново
Надежда Кирилова Златарска – мл.счетоводител в общ.Кочериново
Райна Николова Вучкова – председател „Клуб на инвалида” общ.Кочериново
Галина Методиева Ванева – общински съветник и соц.работник в общ.Кочериново

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година
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Относно: Определяне на представител и заместник-представител на общ. Кочериново в
„Асоциация общински гори”.       

  

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.2, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА, както и чл.15 от
Устава на Асоциация общински гори, 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, Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 24

  

Общински съвет град Кочериново избира:
1. За пълномощен представител на общ.Кочериново в „Асоциация общински гори” г-н
Иван Симеонов Минков – кмет на общ.Кочериново
2. За заместник-пълномощен представител на общ.Кочериново в „Асоциация общински
гори” г-н Васил Кирилов Стамболийски – зам.кмет на общ.Кочериново

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
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              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Обявяване за частна общински собственост на недвижим имот, част от улица,
придаваем съгласно влязла в сила заповед за изменение на ПУП към урегулирани
поземлени имоти, находящи се в Стопански двор, гр.Кочериново.   

  

На основание чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.9 ал.2 и ал.4 от НПРУОИ, във връзка с чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Кочериново взе
следното

  

РЕШЕНИЕ № 25

  

Общински съвет-Кочериново не приема да:
1.Обяви за частна общинска собственост имот с площ от 16.00 кв.м, придаващ се към
УПИ XLIV-1412, представляващ 16/2470 идеални части от същия имот и имот с площ от
236.00 кв.м, придаващ се към УПИ XLV-1412, представляващ 236/5869 ид. ч. от същия
имот съгласно заповед №218 / 08.10.2010г. на кмета на община Кочериново поради това,
че са престанали да имат предназначението на публична общинска собственост. 
2.Възложи на кмета на община Кочериново изготвянето на актове за частна общинска
собственост на посочените в т. 1.1 имоти.

  

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

  

/Поименно, със „ЗА” 6 гласа: Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Г.Радков
Р.Калайджийски, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” 1 глас: Д.Календерска, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
4 гласа: Р.Янакиев, С.Симеонов, В.Христов, Г.Ванева/
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              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2011г.

  

С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.27,
ал.5 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за
държавния бюджет на РБ, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ 26

  

Общински съвет – Кочериново не приема да:
Утвърди актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2011г., съгласно
Приложение №1.

  

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

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Освобождаване на СОУ „Христо Ботев” гр.Кочериново от такса смет.

  

На основание на гореизложеното и на чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от Закона за
местните данъци и такси и чл.7, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, във връзка с
чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ 27

  

Общински съвет – Кочериново освобождава СОУ „Христо Ботев” от заплащането на
такса битови отпадъци за 2012г.
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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, Г.Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, „ПРОТИВ” няма,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: В.Христов, Б.Шилегарска/

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Създаване на постоянна „Комисия по предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси” към ОбС-Кочериново.   

  

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на
чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси,
съгласно чл.18, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на общински
съвет-Кочериново за мандат 2011-2015г., Общински съвет град Кочериново взе 
следното: 
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РЕШЕНИЕ 28

  

1. Общински съвет – Кочериново изменя „Правилник за организацията и дейността на
общински съвет - Кочериново за мандат 2011-2015г.” както следва :
1.1.Към чл.15, ал.1 се добавя т.6 със следния текст: „Комисия по предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.”
2. Общински съвет – Кочериново избира състав на постоянната Комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва :
2.1.Галина Методиева Ванева – председател
2.2.Васил Георгиев Христов – член
2.3.Райчо Николов Калайджийски – член

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година
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Относно: Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 5,180 дка в землището на
с.Драгодан, собственост на община Кочериново.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 24а, ал.4 от
ЗСПЗЗ и чл.14, ал.1 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 29

  

1.Общински съвет – Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен
търг за срок от 5 /пет/ години на следните имоти:
1.1.Общо ниви с площ 5.180 дка, както следва:

        

Номер

  

Вид

  

Местност
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Кате-

гория

  

Поли-

вност

  

Землище

  

АЧОС

  

дка

  

Начална тръжна цена в лева, съгл. чл.27, ал.1, 2 от НПУРОИ /годишно/

  
    

014021

  

нива
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Воложето

  

IV

  

не поливна

  

с. Драгодан

  

№1070/

11.04.11г.

  

0.968

  

14.55 лв.

  
    

014022

  

нива

  

Воложето
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IV

  

не поливна

  

с. Драгодан

  

№1069/

11.04.11г.

  

0.878

  

13.20 лв.

  
    

014035

  

нива

  

Воложето

  

IV

  

не поливна
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с. Драгодан

  

№1068/

11.04.11г.

  

0.469

  

7.05 лв.

  
    

014036

  

нива

  

Воложето

  

IV

  

не поливна

  

с. Драгодан
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№1067/

11.04.11г.

  

0.199

  

3.00 лв.

  
    

014038

  

нива

  

Воложето

  

IV

  

не поливна

  

с. Драгодан

  

№1065/

11.04.11г.
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0.835

  

12.55 лв.

  
    

014039

  

нива

  

Воложето

  

IV

  

не поливна

  

с. Драгодан

  

№1064/

11.04.11г.

  

0.282
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4.25 лв.

  
    

014040

  

нива

  

Воложето

  

IV

  

не поливна

  

с. Драгодан

  

№1063/

11.04.11г.

  

0.368

  

5.55 лв.
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014041

  

нива

  

Воложето

  

IV

  

не поливна

  

с. Драгодан

  

№1062/

11.04.11г.

  

0.359

  

5.40 лв.

  
    

014042

  

нива
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Воложето

  

IV

  

не поливна

  

с. Драгодан

  

№1061/

11.04.11г.

  

0.324

  

4.90 лв.

  
    

014044

  

нива

  

Воложето
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IV

  

не поливна

  

с. Драгодан

  

№1060/

11.04.11г.

  

0.182

  

2.75 лв.

  
    

014045

  

нива

  

Воложето

  

IV

  

не поливна
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с. Драгодан

  

№1059/

11.04.11г.

  

0.088

  

1.35 лв.

  
    

014046

  

нива

  

Воложето

  

IV

  

не поливна

  

с. Драгодан
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№1058/

11.04.11г.

  

0.122

  

1.85 лв.

  
    

014047

  

нива

  

Воложето

  

IV

  

не поливна

  

с. Драгодан

  

№1057/

11.04.11г.
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0.105

  

1.60 лв.

  
    

  

   Обща 

  

   начална

  

тръжна

  

цена

  

  

  

  

78.00 лв.
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2.Приема за начална тръжна цена за отдаване под наем на описаните в т.1.1 имоти
посочената сума в колонка „начална тръжна цена в лева, съгл. чл. 27, ал.1,2 от
НПУРОИ”. Тези цени се определят съгл. Решение №12/28.02.2006 г., Протокол №2,
допълнено с Решение №42/29.03.2010 г., Протокол №5, и с решение № 54/26.04.2010г. от
Протокол №7 на Общински съвет гр. Кочериново за определяне на наемните цени за
отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
3.Възлага на Кмета на община Кочериново да извърши процедура по отдаване под наем
на описаните в т.1.1 имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 6,100 дка в землището на
с.Мурсалево, собственост на община Кочериново.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 24а, ал.4 от
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ЗСПЗЗ и чл.14, ал.1 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 30

  

1.Общински съвет – Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен
търг за срок от 5 /пет/ години на следните имоти:
1.1.Общо ниви с площ 6.100 дка, както следва:

        

Номер

  

Вид

  

Местност

  

Кате-

гория
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Поли-

вност

  

Землище

  

АЧОС

  

дка

  

Начална тръжна цена в лева, съгл. чл.27, ал.1, 2 от НПУРОИ /годишно/

  
    

011008

  

нива

  

Ширина

  

IV
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не поливна

  

с. Мурсалево

  

№1072/

11.04.11г.

  

1.083

  

16.25 лв.

  
    

011109

  

нива

  

Ширина

  

IV

  

не поливна
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с. Мурсалево

  

№1075/

11.04.11г.

  

1.658

  

24.90 лв.

  
    

011020

  

нива

  

Ширина

  

IV

  

не поливна

  

с. Мурсалево

  

№1073/
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11.04.11г.

  

0.282

  

4.25 лв.

  
    

011080

  

нива

  

Ширина

  

IV

  

не поливна

  

с. Мурсалево

  

№1074/

11.04.11г.

  

2.100
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31.50 лв.

  
    

011089

  

нива

  

Ширина

  

IV

  

не поливна

  

с. Мурсалево

  

№1071/

11.04.11г.

  

0.972

  

14.60 лв.
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   Обща 

  

   начална

  

тръжна

  

цена

  

  

  

  

91.50 лв.

  
      

2.Приема за начална тръжна цена за отдаване под наем на описаните в т.1.1 имоти
посочената сума в колонка „начална тръжна цена в лева, съгл. чл. 27, ал.1,2 от
НПУРОИ”. Тези цени се определят съгл. Решение №12/28.02.2006 г., Протокол №2,
допълнено с Решение №42/29.03.2010 г., Протокол №5, и с решение № 54/26.04.2010г. от
Протокол №7 на Общински съвет гр. Кочериново за определяне на наемните цени за
отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
3.Възлага на Кмета на община Кочериново да извърши процедура по отдаване под наем
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на описаните в т.1.1 имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 18,297 дка в землището на
с.Бараково, собственост на община Кочериново.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 24а, ал.4 от
ЗСПЗЗ и чл.14, ал.1 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 31
    
1.Общински съвет - Кочериново актуализира Стратегията за управление и
разпореждане с общинска собственост за периода 2012-2015 г. и Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. с описания в т.2 имот.  
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 2.Общински съвет – Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен
търг за срок от 1 /една/ година на следните имоти:
2.1.Общо ниви с площ 18.297 дка, както следва:

        

Номер

  

Вид

  

Местност

  

Кате-

гория

  

Поли-

вност
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Землище

  

АЧОС

  

дка

  

Начална тръжна цена в лева, съгл. чл.27, ал.1, 2 от НПУРОИ /годишно/

  
    

017097

  

нива

  

Ридо

  

V

  

не поливна

  

с. Бараково
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№124/626

09.02.2006г.

  

0.472

  

4.80 лв.

  
    

013009

  

нива

  

Башиклия

  

VІ

  

не поливна

  

с. Бараково

  

№113/615
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09.02.2006г.

  

12.875

  

103.00 лв.

  
    

014002

  

нива

  

Башиклия

  

VІІ

  

не поливна

  

с. Бараково

  

№22/524

12.01.2006г.

  

4.950
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39.60 лв.

  
      

   Обща 

  

 начална

  

тръжна

  

цена

  

  

  

  

147.40 лв.

  
      

3.Приема за начална тръжна цена за отдаване под наем на описаните в т.1.1 имоти
посочената сума в колонка „начална тръжна цена в лева, съгл. чл. 27, ал.1,2 от
НПУРОИ”. Тези цени се определят съгл. Решение №12/28.02.2006 г., Протокол №2,
допълнено с Решение №42/29.03.2010 г., Протокол №5, и с решение № 54/26.04.2010г. от
Протокол №7 на Общински съвет гр. Кочериново за определяне на наемните цени за
отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
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4.Възлага на Кмета на община Кочериново да извърши процедура по отдаване под наем
на описаните в т.2.1 имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

  

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 23,494 дка в землището на
с.Цървище, собственост на община Кочериново.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 24а, ал.4 от
ЗСПЗЗ и чл.14, ал.1 и 8 от ЗОС, 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, Общински съвет –
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Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 32
    
1.Общински съвет – Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен
търг за срок от 5 /пет/ година на следния имот:

        

Номер

  

Вид

  

Мест

ност

  

Кате-

гория

  

 41 / 68



Решения на ОбС-Кочериново от Протокол №3 от 06.03.2012г.

Написано от Administrator
Сряда, 14 Март 2012 22:22 - Последна промяна Сряда, 14 Март 2012 23:06

Поли-

вност

  

Землище

  

АЧОС

  

дка

  

Начална тръжна цена в лева, съгл. чл.27, ал.1, 2 от НПУРОИ /годишно/

  
    

023019

  

Овощна градина

  

Чере-

шите

 42 / 68



Решения на ОбС-Кочериново от Протокол №3 от 06.03.2012г.

Написано от Administrator
Сряда, 14 Март 2012 22:22 - Последна промяна Сряда, 14 Март 2012 23:06

  

VІІІ

  

не поливна

  

с. Цървище

  

№948/

06.04.2010г.

  

23.494

  

469.90 лв.

  
      

2.Приема за начална тръжна цена за отдаване под наем на описаните в т.1.1 имоти
посочената сума в колонка „начална тръжна цена в лева, съгл. чл. 27, ал.1,2 от
НПУРОИ”. Тези цени се определят съгл. Решение №12/28.02.2006 г., Протокол №2,
допълнено с Решение №42/29.03.2010 г., Протокол №5, и с решение № 54/26.04.2010г. от
Протокол №7 на Общински съвет гр. Кочериново за определяне на наемните цени за
отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
3.Възлага на Кмета на община Кочериново да извърши процедура по отдаване под наем
на описаните в т.1 имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                                          Председател на ОбС: 
                          Т. Григорова                                                           Румен Янакиев
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              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 2.61 дка в землището на
с.Боровец, собственост на община Кочериново.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 24а, ал.4 от
ЗСПЗЗ и чл.14, ал.1 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 33
    
1.Общински съвет – Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен
търг за срок от 5 /пет/ година на следните имоти:
1.1.Общо ниви с площ 2.61 дка, както следва:

        

Номер
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Вид

  

Местност

  

Кате-

гория

  

Поли-

вност

  

Землище

  

АЧОС
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дка

  

Начална тръжна цена в лева, съгл. чл.27, ал.1, 2 от НПУРОИ /годишно/

  
    

008009

  

нива

  

Андако

  

ІV

  

не поливна

  

с. Боровец

  

№1077/

11.04.11г.

  

0.934
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14.00 лв.

  
    

008008

  

нива

  

Андако

  

ІV

  

не поливна

  

с. Боровец

  

№1076/

11.04.11г.

  

0.948

  

14.25 лв.
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008045

  

нива

  

Андако

  

ІV

  

не поливна

  

с. Боровец

  

№1079/

11.04.11г.

  

0.731

  

11.00 лв.

  
      

   Обща 

  

 начална
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тръжна

  

цена

  

  

  

  

39.25 лв.

  
      

2.Приема за начална тръжна цена за отдаване под наем на описаните в т.1.1 имоти
посочената сума в колонка „начална тръжна цена в лева, съгл. чл. 27, ал.1,2 от
НПУРОИ”. Тези цени се определят съгл. Решение №12/28.02.2006 г., Протокол №2,
допълнено с Решение №42/29.03.2010 г., Протокол №5, и с решение № 54/26.04.2010г. от
Протокол №7 на Общински съвет гр. Кочериново за определяне на наемните цени за
отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
3.Възлага на Кмета на община Кочериново да извърши процедура по отдаване под наем
на описаните в т.1.1 имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                                          Председател на ОбС: 
                          Т. Григорова                                                           Румен Янакиев
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              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 63,653 дка в землището на
гр.Кочериново, собственост на община Кочериново.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 24а, ал.4 от
ЗСПЗЗ и чл.14, ал.1 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 34
    
1.Общински съвет - Кочериново актуализира Стратегията за управление и
разпореждане с общинска собственост за периода 2012-2015 г. и Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. с описания в т.2 имот.
2.Общински съвет – Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен
търг за срок от 1 /една/ година на следния имот:

        

Номер

  

Вид
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Местност

  

Кате-

гория

  

Поли-

вност

  

Землище

  

АЧОС

  

дка
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Начална тръжна цена в лева, съгл. чл.27, ал.1, 2 от НПУРОИ /годишно/

  
    

000016

  

нива

  

Точилото

  

V

  

не поливна

  

гр.Кочериново

  

№ 412/

10.03.2005г.

  

63.653

  

954.80 лв.
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3.Приема за начална тръжна цена за отдаване под наем на описаните в т.2 имоти
посочената сума в колонка „начална тръжна цена в лева, съгл. чл. 27, ал.1,2 от
НПУРОИ”. Тези цени се определят съгл. Решение №12/28.02.2006 г., Протокол №2,
допълнено с Решение №42/29.03.2010 г., Протокол №5, и с решение № 54/26.04.2010г. от
Протокол №7 на Общински съвет гр. Кочериново за определяне на наемните цени за
отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
4.Възлага на Кмета на община Кочериново да извърши процедура по отдаване под наем
на описаните в т.2 имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 151,385 дка в землището
на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 24а, ал.4 от
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ЗСПЗЗ и чл.14, ал.1 и 8 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 35
    
1.Общински съвет - Кочериново актуализира Стратегията за управление и
разпореждане с общинска собственост за периода 2012-2015 г. и Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. с описания в т.2 имот.
2.Общински съвет – Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен
търг за срок от 1 /една/ година на следния имот:

        

Номер

  

Вид

  

Местност

  

Кате-

гория
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Поли-

вност

  

Землище

  

АЧОС

  

дка

  

Начална тръжна цена в лева, съгл. чл.27, ал.1, 2 от НПУРОИ /годишно/

  
    

000030

  

нива

  

Точилото

  

VІ
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не поливна

  

гр.Кочериново

  

№ 253/

01.03.2004г.

  

151.385

  

1 514.00 лв.

  
      

3.Приема за начална тръжна цена за отдаване под наем на описаните в т.2 имоти
посочената сума в колонка „начална тръжна цена в лева, съгл. чл. 27, ал.1,2 от
НПУРОИ”. Тези цени се определят съгл. Решение №12/28.02.2006 г., Протокол №2,
допълнено с Решение №42/29.03.2010 г., Протокол №5, и с решение № 54/26.04.2010г. от
Протокол №7 на Общински съвет гр. Кочериново за определяне на наемните цени за
отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
4.Възлага на Кмета на община Кочериново да извърши процедура по отдаване под наем
на описаните в т.2 имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                                          Председател на ОбС: 
                          Т. Григорова                                                           Румен Янакиев
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              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 118029 по КВС на землище
гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Каракьор” с площ от 0,380 дка /триста и
осемдесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни
условия – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1045 / 02.02.2011г..   

  

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

  

РЕШЕНИЕ № 36

  

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №118029 по
КВС на землище гр. Кочериново,общ. Кочериново,  местност „Каракьор”, с площ 0.380
дка, начин на трайно ползване-ливада, категория на земята при не поливни условия –
пета,  собственост на община Кочериново съгл. АЧОС № 1045 от 02.02.2011 г. 
2. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 1764.00 лв. /хиляда седемстотин шестдесет и четири лв./.
Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

Секретар ОбС:                                          Председател на ОбС: 
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                          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 № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 080002 по КВС на землище
на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Лилячето” с площ от 7.987 дка /седем хил.
деветстотин осемдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на
земята при не поливни условия – седма, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС
№491 / 20.10.2005г.

  

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

  

РЕШЕНИЕ № 37
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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. № 080002 в
землището на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „Лилячето” с площ от 7.987 дка
/седем хил. деветстотин осемдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива,
категория на земята при не поливни условия – седма, собственост на община
Кочериново съгл. АЧОС №491 от 20.10.2005 г.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 080002 в
землището на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „Лилячето” с площ от 7.987 дка,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при не поливни условия – седма,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №491 от 20.10.2005 г. 
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 8337.00 лв. /осем хиляди триста тридесет и седем 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.

  

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

  

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

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
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              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №081016 по КВС на землище
с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Прокаро” с площ от 2,917 дка /две хиляди
деветстотин и седемнадесет кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на
земята при не поливни условия – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС
№ 1013 / 30.04.2010г.   

  

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

  

РЕШЕНИЕ № 38

  

1. Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със земеделска земя, представляваща  ПИ № 081016
в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Прокаро” с площ от 2.917 дка /две
хиляди деветстотин и седемнадесет кв.м./, начин на трайно ползване – ливада,
категория на земята при не поливни условия – четвърта, собственост на община
Кочериново съгл. АЧОС №1013 от 30.04.2010 г.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 081016 в
землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Прокаро” с площ от 2.917 дка, начин
на трайно ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1013 от 30.04.2010 г.
3.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 5827.00 лв. /пет хил. осемстотин двадесет и седем 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.Закупилият имота е длъжен да се съобрази с наличието на сервитут: Магистрален
електропровод 110 kv на 20 м от двете страни до крайните проводници или на 24 м от
оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда
високостъблена растителност.
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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 № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 115048 по КВС на землище
с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чалтиците” с площ от 0,124 дка /сто двадесет и
четири кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни
условия – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №145 / 30.03.2006г.   

  

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27,ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1и 2 от НПУРОИ и
чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното
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РЕШЕНИЕ № 39

  

1. Допълва Стратегията за управление  на общинска собственост за периода 2012 –
2015 година и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост през 2012 г. със зем. земя, представляваща  ПИ № 115048 в
землището на с. Бараково, общ. Кочериново, м/ст „Чалтиците” с площ от 0.124 дка, начин
на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – пета,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №145/647 от 30.03.2006 г.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №115048 в
землището на с. Бараково, общ. Кочериново, м/ст „Чалтиците” с площ от 0.124 дка, начин
на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия–пета,
собственост на община Кочериново съгл.АЧОС №145/647 от 30.03.2006г.
3. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 520.00 лв. /петстотин и двадесет 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.

  

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 
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              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 074006 по КВС на землище
с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто” с площ от 0,030 дка /тридесет кв.м./, начин на
тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС № 1115 / 13.05.2011г.   

  

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

  

РЕШЕНИЕ № 40

  

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 074006 в
землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Чекуто” с площ от 0.030 дка, начин на
трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1115 от 13.05.20111 г.
2. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 70.00 лв. /седемдесет лв./. Началната тръжна цена е равна на
пазарната оценка.
3. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т. 13.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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/
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              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 074003 по КВС на землище
с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто” с площ от 0,609 дка /шестотин и девет кв.м./,
начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия –
четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС № 1114 / 13.05.2011г.    
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27,ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1и 2 от НПУРОИ и
чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 41

  

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 074003 в
землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Чекуто” с площ от 0.609 дка /шестотин
и девет кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при не поливни
условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №1114 от
13.05.20111 г.
2. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 1273.00 лв. /хиляда двеста седемдесет и три лв./. Началната
тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3. Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
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описания в т.1.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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

  

/поименно,  със „ЗА” 7 гласа: Р. Янакиев, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж.
Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, „ПРОТИВ” 1: Г. Радков,, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3: Д.
Календерска,  В. Христов, Б. Шилегарска/

  

  

  

  

                                                                            
              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на част от сграда (ІІІ ет.), пл. № 1299 парцел І
кв.7а гр.Кочериново, общ.Кочериново, с обща площ на имота  1014 кв.м. /хиляда и
четиринадесет кв.м./, собственост на общ.Кочериново съгл. АЧОС № 1119 / 16.02.2012г.

  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Кочериново взе следното
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РЕШЕНИЕ № 42

  

Общински съвет град Кочериново не приема за разглеждане и отлага за следващо
заседание следните предложения за продажби:

  

1.    Продажба чрез публичен търг на част от сграда, а именно ІІІ ет. с РЗП 286 кв.м.
/двеста осемдесет и шест кв.м/ от построената в имота 4МЖ през 1969г., с пл. № 1299
парцел І кв.7а гр.Кочериново, общ.Кочериново, собственост на общ.Кочериново съгл.
АЧОС № 1119 / 16.02.2012г.

  

2.    Продажба чрез публичен търг на част от сграда, а именно ІV ет. с РЗП 151 кв.м. /сто
педесет и един кв.м/ и тераса РП 135 кв.м. /сто тридесет и пет кв.м/ от построената в
имота 4МЖ през 1969г., с пл. № 1299 парцел І кв.7а гр.Кочериново, общ.Кочериново,
собственост на общ.Кочериново съгл. АЧОС № 1119 / 16.02.2012г.

  

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/
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              Препис – Извлечение 
                                                                            
              от Протокол № 3
                                                                            
              от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
              от 06 март 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 № 43

  

1.По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както
следва:
1.1. ОбС – Кочериново отпуска еднократна помощ в размер на 100 лв. на Веска
Методиева Масърска от с.Бараково.
1.2. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Милка
Христова Галабска от  гр.Кочериново.
1.3. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Валентин
Николов Грозданов от гр.Кочериново.
1.4. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Ангелина
Стоянова Мазева от гр.Кочериново.
1.5. ОбС – Кочериново отпуска еднократна помощ в размер на 100 лв. на Любка Иванова
Тасева от гр.Кочериново.
1.6. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Виолета
Кирилова Игнатова от гр.Кочериново.
1.7. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Павлина
Ефтимова Айтова от гр.Кочериново. 
1.8. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Георги
Славчов Карагански от гр.Кочериново. 
1.9. ОбС – Кочериново отпуска еднократна помощ в размер на 100 лв. на Агна Славева
Андонова от с.Стоб.
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2. Към ОбС-Кочериново, се създава временна комисия за изработване на критерии за
отпускане на еднократна парична помощ на граждани, в състав:
2.1. Галина Методиева Ванева – председател
2.2. Георги Цветанов Ценев – член
2.3. Даниела Момчилова Календерска - член

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