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Решение на Общински съвет - Кочериново от Протокол №5 от редовно заседание на
06.04.2012г.

      

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

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

  

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.3 и 4 от ЗМСМА, във връзка с
влизането в сила на нов класификатор на длъжностите в администрацията, 
Общински съвет-Кочериново взе следното:

  

РЕШЕНИЕ № 45

  

1. Общински съвет - град Кочериново одобрява обща численост и структура на
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общинската администрация в община Кочериново делегираните от държавата дейности
съгл. Приложение №1 и Приложение №2.

  

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

  

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на
годишна програма за развитие на читалищната дейност в общ.Кочериново.   

  

С оглед на гореизложеното и на основание чл.26а, ал.5 от ЗНЧ, във връзка с  чл.21,
ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, както и чл.27, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 46
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1.    Общински съвет -  гр.Кочериново приема Доклад за осъществяване на читалищната
дейност в изпълнение на Програма по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за
изразходваните от бюджета средства от читалището през 2011г. на Народно читалище
„Самообразование – 1914г.” с.Стоб.
2.    Общински съвет -  гр.Кочериново приема Доклад за осъществяване на читалищната
дейност в изпълнение на Програма по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за
изразходваните от бюджета средства от читалището през 2011г. на Народно читалище
„Пробуда – 1919г.” гр.Кочериново.

  

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

  

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

  

На основание чл. 66а от ЗОС и чл. 8 от НПУРОИ на община Кочериново, съгласно чл.27,
ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:
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РЕШЕНИЕ № 47

  

1. Общински съвет град Кочериново приема Отчета за състоянието на общинската
собственост и за резултатите от нейното управление за периода 01.01.2011 г. –
31.01.2011 г.

  

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 № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година
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Относно: Приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на
общински пасища и мери на територията на общ.Кочериново.       

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и при спазване разпоредбите на чл. 25,
ал.1, чл. 37о, от ЗСПЗЗ, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 48

  

Общински съвет град Кочериново Приема Наредба за стопанисване, управление и
предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново.

  

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 № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
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            от 06 април 2012 година

  

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в
населените места на община Кочериново.   

  

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.76, ал.3 от АПК, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 49

  

Общински съвет-Кочериново приема Наредба за реда и условията за отглеждане на
животни в населените места на община Кочериново.       

  

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

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година
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Относно: Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в
населените места на общ.Кочериново, обл.Кюстендил.   

  

С оглед на гореизложеното, на основание чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, чл.21, ал.2 от
ЗМСМА и чл.99а от ЗДвП, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 50

  

І. Общински съвет-Кочериново изменя и допълва  Наредба за опазване на обществения
ред в населените места на общ.Кочериново, обл.Кюстендил, както следва: 
1. В Раздел Пети - "Безопасност на движението, опазване на улиците, площадите и
зелените площи на територията на общината" се създава нов чл. 31а със следния текст:
Чл.31а. (1) Община Кочериново издава карти за паркиране на МПС, превозващи хора с
увреждания по ред, описан в ал.2 – ал.10 на настоящия чл.31а
(2) Местата за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания се обозначават с
пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на
пътищата с пътни знаци и с плътна пътна маркировка с международния символ за
достъпност.
(3) Броят на местата по ал. 1 се определя съгласно глава пета от Наредба № 4 от 1 юли
2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания..
(4) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства,
обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от
Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен/настоящ адрес в
община Кочериново подават заявление до кмета на Община Кочериново. За деца с
определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител
(настойник/попечител).
(5) Към заявлението се прилага:
1. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената
работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала при подаване
на документи);
2. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);
3. Актуална цветна снимка;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от
лицето с увреждания.
5. Копие от Регистрационен талон на собствен автомобил
(6). Разглеждането на подадените документи се извършва от тричленна комисия
/председател,секретар и член/, назначена със заповед на Кмета на общината.В
комисията задължително се включват заместник кмета, отговарящ за транспорта и
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служител "Социални дейности" към община Кочериново. При вземане на решение
комисията се ръководи от Приложение №2 – Правила за реда и условията при издаване
на карти за ползване на преференциално паркиране и улеснение при движение с
моторни превозни средства, на хора с увреждания, когато те са водачи или пътници
(карта със знак „инвалид")
(7) Служителят по социални дейности в Община създава и поддържа регистър, в който
да бъдат описани:
1. Пореден № на издадена карта за паркиране на хора с увреждания;
2. Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението;
3. ЕГН;
4. № и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;
5. Данни за автомобила от свидетелството за регистрация;
6. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на
ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.
(8) Услугата се извършва в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението и е
безплатна.
(9) Картата се издава по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на
стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на
Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.
(10) Карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид
и степен на увреждане, отговарящи на следните критерии,описани в Приложение № 2 -
Правила за реда и условията при издаване на карти за ползване на преференциално
паркиране и улеснение при движение с моторни превозни средства, на хора с
увреждания, когато те са водачи или пътници (карта със знак „инвалид").

  

ІІ. Общински съвет-Кочериново допълва и променя, както следва: 
1. Чл.31а, ал. 5, т.5 да се чете „Копие от регистрационен талон на собствен автомобил
или превозно средство, обслужващо хора с увреждания.”
2. Към чл.31а, ал.5 да се добави т.6 със съдържание „Удостоверение за сключен
граждански брак /когато е приложимо/ и Удостоверение за раждане на дете / когато е
приложимо/.”

  

Секретар ОбС:                    Председател на ОбС: 
Т. Григорова                            Румен Янакиев
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            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012г. на осн. чл.3,
ал.1 от Правилник за прилагане на ЗЗД.

  

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от ЗЗДт и чл.3,
ал.1 от ППЗЗДт, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 51

  

Общински съвет – Кочериново приема Общинска програма за закрила на детето за
2012г.

  

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

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
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            от 06 април 2012 година

  

Относно: Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на общ.Кочериново.

  

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.2 и 3 от ЗМСМА и чл.79 от АПК, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното: 

  

РЕШЕНИЕ № 52

  

Изменя Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на
услуги на територията на община Кочериново, както следва:

  

1. Отменя т. 40 към чл.46 от Наредба за определянето и администрирането  на местните
такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, за регистрация на
собственици на  пчели и пчелни семейства. Тази точка предвижда такса в размер на 5
/пет/ лева за регистрация на пчелни семейства.

  

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

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година
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Относно: Обявяване за частна общинска 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 на осн. чл.6, ал1 и ал.3 от ЗОС, чл. 9, ал.2 и 4 от НПРУОИ и чл.21, ал.8 от
ЗМСМА, 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 – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 53
    
1. Обявява за частна общинска собственост имот с площ 16,00 кв.м, придаващ се към
УПИ XLIV – 1412, представляващ16/2470 ид. ч. от същия имот и имот с площ  236,00 кв.м,
придаващ се към УПИ XLV-1412, представляващ 236/5869 ид. ч. от същия имот съгласно
Заповед №218/08.10.2010 г. на кмета на община Кочериново поради това, че са
престанали да имат предназначението на публична общинска собственост.
2. Възлага на кмета на община Кочериново изготвянето на актове за частна общинска
собственост на посочените в т.1 имоти.

  

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 № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Продължаване на срока на договор за наем на открита площ.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, както и § 78, ал.2 от ПЗР на
ЗОС,
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 54

  

1.Общински съвет – Кочериново дава съгласие за продължаване срока на сключения
договор за наем за срок от 3 / три / години, при условията, при които е сключен договор
№7/08.05.2006 г.

  

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

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
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            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община
Кочериново за 2011г.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.9 и чл.18 от ЗОД, във връзка с писмо на
МФ Изх.№ФО-01/10.01.2012г., съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 55

  

Общински съвет - Кочериново утвърждава приемането на Годишен отчет за
състоянието на общински дълг на община Кочериново, съгласно приложена справка.

  

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 № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Приемане на отчета по бюджета за края на 2011г. и извънбюджетните сметки
и фондове на 2011г.   

  

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл.18 от ЗОБ и
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г., 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 56

  

1.Общински съвет – Кочериново утвърждава приемането на отчета на бюджета за края
на 2011г. по функции и дейности, както следва:
По прихода – 3 197 297.00 лв. разпределени по параграфи 
По разхода – 3 197 297.00 лв. разпределени по параграфи
2. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове за края на 2011г., както
следва:
- Специална сметка за приходи от приватизация на общински предприятия към
общините – чл.10,ал.1 от ЗПСПК – 93.00лв
- Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл.10,ал.1,т.3 от
ЗПСПК – 1220.00лв.
3.Справка за фактическите разходи на горива и енергия по функции и групи в
натурално изражение.

  

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 № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Освобождаване от такса битови отпадъци на ЕТ „Милена Ризова”.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 57

  

Общински съвет – Кочериново не освобождава от такса битови отпадъци за периода
01.04.2012 – 31.12.2012г. обект бензиностанция „МИГ – ПЕТРОЛ”, собственост на ЕТ
„Милена Ризова”.

  

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

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

  

Относно: Предложения за отпускане на финансова помощ на ученици от ХІІ клас.

  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 58

  

Отпуска еднократно финансова помощ за предстоящ абитуриентски бал, в размер по
200.00 лв. на ученици от ХІІ клас, както следва:
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1.    Милена Василева Петрова –  гр.Кочериново
2.    Антон Кирилов Ивановски – гр.Кочериново
3.    Лъчезар Любчов Мездралийски – гр.Кочериново
4.    Кристина Томчова Томова – гр.Кочериново, кв.Завода
5.    Александър Йорданов Лазов – гр.Кочериново
6.    Павел Емилов Тошев – гр.Кочериново
7.    Кирилка Златкова Николова – гр.Кочериново

  

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

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Определяне на пазарна цена въз основа на пазарна оценка от лицензиран
оценител за ІІІ и ІV етаж от бивша сграда на АПК, намираща се в имот пл.№1299, парцел
І, кв.7а по плана на гр.Кочериново, с площ от 884/1014 ид.части във връзка с взето
решение за продажба №129 от Протокол №12/22.10.2009г.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА и  чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл. 72 от
АПК, 
Общински съвет – Кочериново взе следното
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РЕШЕНИЕ № 59

  

1.Изменя т.2 от Решение  №129 от протокол №12 от 22.10.2009 г. на ОбС гр. Кочериново:
Текстът ? IV етаж да се чете IV етаж РЗП 151 кв.м и тераса РП 135 кв.м
2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител за недвижим имот, представляващ III  и IV етаж от бивша сграда на АПК
Кочериново, находяща се в имот пл.№ 1299, парцел I, кв. 7а по плана на гр.
Кочериново,за продажба на които Общинският съвет е дал съгласие с т.2 от Решение
№129/ Протокол №12 от 22.10.2009 г. както следва:
- за трети етаж: 109 768.00 лв. / сто и девет хиляди седемстотин шестдесет лв./
- за четвърти етаж: РЗП 151.00 кв.м и тераса РП 135 кв.м – 80 183.00 лв. /осемдесет
хиляди сто осемдесет и три лв./
Началната тръжна цена е равна на пазарната.

  

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, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска,
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Г. Радков/

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №015028 в землището на
с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 5.321 дкр /пет хил.триста
двадесет и един кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта,
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собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1117 от 04.08.2011г.

  

Във връзка с Докладна записка вх. № 87-ДЗ/29.03.2012 г. на кмета на община
Кочериново, на осн. 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 № 60

  

Общински съвет град Кочериново не приема за разглеждане и отлага за следващо
заседание следното предложение за продажба: 
Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №015028 в землището на с.Пороминово,
общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 5.321 дкр /пет хил.триста двадесет и
един кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1117 от 04.08.2011г.

  

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 № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година
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Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011012 в землището на
с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.802 дка /осемстотин и
два кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №962 от 24.03.2010г.

  

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

  

РЕШЕНИЕ № 61

  

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. № 011012 в
землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Мизиница” с площ от 0.802 дка,
начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия –
четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №962 от 24.03.2010 г.,
продажба чрез публичен търг.
2.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща 
имот пл. № 011012 в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Мизиница” с
площ от 0.802 дка, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при
неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №962 от
24.03.2010 г.
3.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 1097.00 лв. Определя начална тръжна цена равна 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”
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няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Б.Шилегарска/

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011032 в землището на
с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.635 дкр /шестотин
тридесет и пет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост
на общ.Кочериново съгл. АОС №964 от 24.03.2010г.   

  

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 № 62

  

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. № 011032 в
землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Мизиница” с площ от 0.635 дка,
начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия –
четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №964 от 24.03.2010 г.,
продажба чрез търг.

 21 / 33



Решение на Общински съвет - Кочериново от Протокол №5 от редовно заседание на 06.04.2012г.

Написано от Administrator
Неделя, 22 Април 2012 20:06 - Последна промяна Неделя, 22 Април 2012 20:26

2.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща 
имот пл. № 011032 в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Мизиница” с
площ от 0.635 дка, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при
неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №964 от
24.03.2010 г.
3.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 867.00 лв. Определя начална тръжна цена равна пазарната
оценка.
4.Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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

  

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

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011011 в землището на
с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.141 дка /сто четиридесет
и един кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №965 от 24.03.2010г.   
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27,ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и
чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 63

  

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. № 011011 в
землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Мизиница” с площ от 0.141 дка,
начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия –
четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №965 от 24.03.2010 г.,
продажба чрез търг.
2.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща 
имот пл. № 011011 в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Мизиница” с
площ от 0.141 дка, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при
неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №965 от
24.03.2010 г.
3.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 207.00 лв. Определя начална тръжна цена равна пазарната
оценка.
4.Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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

  

/поименно,  със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев,
В.Вонидова, Ж.Лапачки, Г.Радков, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, „ПРОТИВ”
няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Б.Шилегарска/
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            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011029 в землището на
с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 1.059 дка /хиляди петдесет
и девет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №963 от 24.03.2010г.   

  

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

  

РЕШЕНИЕ № 64

  

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. № 011029 в
землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Мизиница” с площ от 1.059 дка,
начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия –
четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №963 от 24.03.2010 г.,
продажба чрез търг.
2.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща 
имот пл. № 011029 в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Мизиница” с
площ от 1.059 дка, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при
неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №963 от
24.03.2010 г.
3.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 1432.00 лв. Определя начална тръжна цена равна пазарната
оценка.
4.Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
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описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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

  

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

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №024134 в землището на
с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 1.465 дка /хиляда четиристотин
шестдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №86/588 от 02.02.2006г.

  

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
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РЕШЕНИЕ № 65

  

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. № 024134 в
землището на с. Бараково, общ. Кочериново, м/ст „Полето” с площ от 1.465 дка, начин на
трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №86/588 от 02.02.2006 г. продажба чрез
търг.
2.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща 
имот пл. № 024134 в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Полето” с площ
от 1.465 дка, начин на трайно ползване –  нива,  категория на земята при неполивни
условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №86/588 от
02.02.2006 г.
3.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 2059.00 лв. Определя начална тръжна цена равна пазарната
оценка.
4.Възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на
описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

  

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

  

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

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
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            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №024135 в землището на
с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 2.036 дка /две хиляди тридесет
и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №87/589 от 02.02.2006г.   

  

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 № 66

  

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. № 024135 в
землището на с. Бараково, общ. Кочериново, м/ст „Полето” с площ от 2.036 дка, начин на
трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта,
собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №87/589 от 02.02.2006 г. продажба чрез
търг.
2.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляваща 
имот пл. № 024135 в землището на с. Пороминово, общ. Кочериново, м/ст „Полето” с площ
от 2.036 дка, начин на трайно ползване –  нива,  категория на земята при неполивни
условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС №87/589 от
02.02.2006 г.
3.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител, в размер на 2880.00 лв. Определя начална тръжна цена равна 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

 27 / 33



Решение на Общински съвет - Кочериново от Протокол №5 от редовно заседание на 06.04.2012г.

Написано от Administrator
Неделя, 22 Април 2012 20:06 - Последна промяна Неделя, 22 Април 2012 20:26

  

/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 № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №002185 в землището на
с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.112 дка /две хиляди
сто и дванадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста,
собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1055 от 30.03.2011г.

  

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 № 67

  

Общински съвет град Кочериново не приема за разглеждане и отлага за следващо
заседание следните предложения за продажба: 
1.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №002185 в землището на с.Бураново,
общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.112 дка /две хиляди сто и
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дванадесет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1055 от 30.03.2011г.
2.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №026005 в землището на с.Бураново,
общ.Кочериново, местност „Кисела круша”, с площ 2.133 дка /две хиляди сто тридесет и
три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1054 от 30.03.2011г.
3.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003127 в землището на с.Бураново,
общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 1.599 дка /хиляда петстотин
деветдесет и девет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1027 от 16.08.2010г.
4.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003131 в землището на с.Бураново,
общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.684 дка /две хиляди шестстотин
осемдесет и четири кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост
на общ.Кочериново съгл. АОС №1029 от 16.08.2010г.    
5.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003126 в землището на с.Бураново,
общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 4.056 дка /четири хил.петдесет и
шест кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1026 от 16.08.2010г.    
6.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003129 в землището на с.Бураново,
общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.393 дка /две хиляди триста
деветдесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на
общ.Кочериново съгл. АОС №1028 от 16.08.2010г.

  

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 
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            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Съставяне на поименен списък на имоти, които да образуват общински
поземлен фонд на община Кочериново.

  

На основание чл.21, ал.8 от ЗСПЗЗ, § 27, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, съгласно изискванията на чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 68

  

1.Общински съвет – Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да състави
поименен списък на имотите, които да образуват общински поземлен фонд за
обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.
2.Списъкът да бъде внесен за разглеждане и приемане от ОбС гр. Кочериново за
следващата редовна сесия на ОбС.

  

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 № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 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 № 69

  

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

  

1. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Вили
Петрова Стоянова от гр. Кочериново.
2. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Елена
Христова Димова от  гр.Кочериново.
3. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Йордан
Йорданов Барилски от гр.Кочериново.
4. ОбС – Кочериново не взе решение за отпускане на  еднократна помощ на Мария
Сергеевна Юрумова от гр.Кочериново.

  

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

 31 / 33



Решение на Общински съвет - Кочериново от Протокол №5 от редовно заседание на 06.04.2012г.

Написано от Administrator
Неделя, 22 Април 2012 20:06 - Последна промяна Неделя, 22 Април 2012 20:26

  

  

  

                                                                            
            Препис – Извлечение 
                                                                            
            от Протокол № 5
                                                                            
            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
            от 06 април 2012 година

  

Относно: Избор на нови съдебни заседатели за нуждите на Районен съд – гр.Дупница.

  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на чл.67, ал.1  и
чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, 
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 70

  

1. Общински съвет – Кочериново предлага за открита процедура по избор на съдебни
заседатели за нуждите на Районен съд – гр.Дупница, следните граждани:
1.1. Стоян Георгиев Банчев
1.2. Здравка Иванова Ценева
1.3. Венера Сотирова Кюркчийска
1.4.Василка Стоименова Вонидова
1.5.Костадин Василев Грозданов
1.6.Божидар Михайлов Йосифов
1.7.Живко Крумов Лапачки
1.8.Даниела Момчилова Календерска
2. Посочените по-горе кандидати да предоставят в едноседмичен срок на ОбС –
Кочериново необходимите документи: 
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- писмено съгласие; 
- свидетелство за съдимост; 
- документ, удостоверяващ българско гражданство и възраст; 
- документ, удостоверяващ педагогическа квалификация, ако притежават такава.

  

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