
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   Т Р Ъ Н 
 

ПРОТОКОЛ №8 
 

Днес 18.11.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън 

се проведе закрито  заседание на Общински съвет Трън, при условията на извънредна 

епидемична обстановка и спазване на физическа дистанция.  

На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха    

М.Асенова,Емил Младенов 

Присъства още: Цв.Цветкова- Кмет на община Трън. 

 

 

    Б.Харалампиев – Председател на Общински съвет, откри заседанието и 

предложи дневен ред:  
 
  На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет Трън, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандат 2019 – 2023г., откривам днешното заседание на 

ОбС. 

 Присъстват 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстват двама. 

 Заседанието е редовно, може да работи и да взема решения.  

 Дами и господа, материалите за днешното заседание са ви раздадени 

предварително, запознали сте се с тях.  

Който е съгласен  така предложения дневен ред да стане дневен ред на днешното 

заседание, моля да гласува.  

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА с 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №121 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

    1. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост на община Трън за 2021 год. 

                                                            Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

   2. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в  

село Главановци и одобряване на  продажната им цена. 

                                                            Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

   3. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост на ПИ с 

идентификатор № 15134.220.45 с площ от 896кв.м. по кадастралната карта на 

с.Глоговица  и ПИ 79 с площ от 686кв.м. по кад.план на селото и одобряване на  

продажната им цена. 
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                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

   4. Даване на съгласие за промяна предназначението на самостоятелен обект „За 

склад“ в „Студио за красота“с идентификатор 73273.550.52.2.21 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Трън, одобрени със Заповед № РД-18-

893/20.12.2020г. на изпълнителен директор на АГКК.  

                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    5. Промяна на Решение  №150 / 06.11.2018 на Общински съвет Трън  

                                                                                                      Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    6. Приемане на годишен план и обема на ползване от горските територи, общинска 

собственост за 2022г. 

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    7. Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне 

ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен 

                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    8. Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии. 

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    9. Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии. 

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

                                         

   10.Питания. 

 

    Първа точка. Актуализация на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2021 год. 

    По материала докладва Т.Исаева Председател  на комисия по устройство на 

територията: Материалът е разгледан на заседание на Комисията по УТ, като е 

представен от М.Паракосова.Комисията приема предложения материал и предлагат 

на Общински съвет също да го приеме.    

     Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа Маринова да започне 

гласуването. 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на 

общинските съветници 

   1.Бойчо Харалампиев                                 -за 

   2.Д-р Веселина Шишкова                           -за 

   3.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Ташко Минков                                          -за 

   9.Стефан Тодоров                                        -за 

   С 9 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 
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                                              Р Е Ш Е Н И Е  №122 

  

              На   основание чл.8 , ал. 9 от Закона за общинската собственост и 

във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Трън приема 

актуализация в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост на Община Трън за 2021г., съгласно 

Приложение№1.     

 

І.  Продажба                    

   
№ № по ред от 

год. пр. 

имот 

 

площ 

кв.м. 

 

описание 

1. 17. УПИ XII и УПИ XI  в кв.8 по 

регулационния  план  с. Главановци  

770 

685 

Незастроени 

имоти 

2 18. Поземлен имот с с идентификатор 

№15134.220.45 по кадастралната карта   

на с.Глоговица и поземлен имот с 

пл.№79 по кадастралния план  на 

с.Глоговица. 

896 

 

696 

Имоти без 

построените в 

тях сгради 

 

 

 

      Втора точка. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, 

находящи се в  село Главановци и одобряване на  продажната им цена. 

    По материала докладва Д-р В.Шишкова член на бюджетната комисия: 

Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от 

М.Паракосова.Комисията приема предложения материал и предлагат на Общински 

съвет също да го приеме.    

         По материала докладва Т.Исаева Председател на комисията по устройство 

на територията.Материалът е разгледан на заседание на Комисията по УТ, като е 

представен от М.Паракосова.Комисията приема предложения материал и предлагат на 

Общински съвет също да го приеме.    

     Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа Маринова да започне 

гласуването. 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на 

общинските съветници 

   1.Бойчо Харалампиев                                 -за 

   2.Д-р Веселина Шишкова                           -за 

   3.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 
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   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Ташко Минков                                          -за 

   9.Стефан Тодоров                                        -за 

   С 9 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

 РЕШЕНИЕ №123 

 

 

   І.   На   основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1  и чл.41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост , Общински съвет  Трън дава съгласието си да 

бъдат продадени  чрез публичен търг с явно наддаване следните  недвижими  

имоти– частна общинска собственост: 

  1. Урегулиран поземлен имот УПИ ХI /единадесети /,  целият с площ от  

685/ шестотин  осемдесет и пет/ кв.м., находящ се в кв. /осем/ по регулационния  

план на с. Главановци, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска 

собственост  №6389/ 08.10.2021г, при първоначална тръжна цена  в размер на 

5375 лв. /пет  хиляди триста седемдесет и  пет  лева/с ДДС.  

  2. Урегулиран поземлен имот УПИ ХII /дванадесети /,  целият с площ от  

770/ седемстотин  и седемдесет / кв.м., находящ се в кв. /осем/ по регулационния  

план на с. Главановци, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска 

собственост  №6388/ 08.10.2021г, при първоначална тръжна цена  в размер на 

6044 лв. /шест  хиляди  четиридесет и  четири  лева/с ДДС. 

ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 
                                             

 

   Трета точка. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост 

на ПИ с идентификатор № 15134.220.45 с площ от 896кв.м. по кадастралната карта на 

с.Глоговица  и ПИ 79 с площ от 686кв.м. по кад.план на селото и одобряване на  

продажната им цена. 

    По материала докладва Д-р В.Шишкова член на бюджетната комисия: 

Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от 

М.Паракосова.Комисията приема предложения материал и предлагат на Общински 

съвет също да го приеме.    

         По материала докладва Т.Исаева Председател на комисията по устройство 

на територията.Материалът е разгледан на заседание на Комисията по УТ, като е 

представен от М.Паракосова.Комисията приема предложения материал и предлагат на 

Общински съвет също да го приеме.    

     Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа Маринова да започне 

гласуването. 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на 

общинските съветници 
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   1.Бойчо Харалампиев                                 -за 

   2.Д-р Веселина Шишкова                           -за 

   3.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Ташко Минков                                          -за 

   9.Стефан Тодоров                                        -за 

   С 9 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №124 

 

   І.   На   основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост , Общински съвет  Трън дава съгласието си да се продадат   

следните недвижими имоти – частна общинска собственост: 

 

1.Поземлен имот с с идентификатор №15134.220.45 с площ от 896 кв.м. без  

построените  в  имота сгради по кадастралната карта   на с.Глоговица, местност 

„Селище“, община Трън, одобрена със зап.№РД-18-469/06.10.2017г., последно 

изменение на кад.карта е от 06.04.2021г. Трайно предназначение на 

територията:урбанизирана, нтп: ниско застрояване, номер по предходен план: 

220045 при граници: №15134.220.46 от север, запад и изток, от юг-имот №79 , 

актуван с  Акт за частна общинска собственост №6425/27.10.2021г ., вписан под 

№189 , т.5, вх.рег.№1167 от 01.11.2021г в Службата по вписвания гр.Трън,   на 

Георги  Валериев  Рабаков, роден на    21.08.1979г. и Албена Валериева Георгиева, 

родена на 23.07.1977г.в размер на  6640 ,00лв. /  шест хиляди  шестотин и 

четиридесет лева/с ДДС. 

 

2. Поземлен имот с пл.№79 с площ от 686 кв.м. по кадастралния план  на 

с.Глоговица, община Трън, одобрен със заповед  № РД-05-252/28.05.2021г., без  

построените  в  имота сгради при граници на имота: север: общински имот, 

североизток-дере, югоизток- н-ци на Борис Георгиев, запад- улица, актуван с  Акт за 

частна общинска собственост №6426/ 27.10.2021г  г, вписан под №188, т.5, 

вх.рег.№1166 от 01.11.2021г в Службата по вписвания гр.Трън,  на Георги  Валериев  

Рабаков, роден на    21.08.1979г. и Албена Валериева Георгиева, родена на 

23.07.1977г. в размер на  5083 ,00лв. /  пет хиляди  осемдесет и три лева/с ДДС. 

 

 ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 
 
 

Четвърта точка. Даване на съгласие за промяна предназначението на 

самостоятелен обект „За склад“ в „Студио за красота“с идентификатор 
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73273.550.52.2.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трън, 

одобрени със Заповед № РД-18-893/20.12.2020г. на изпълнителен директор на 

АГКК.  

    По материала докладва Д-р В.Шишкова член на бюджетната комисия: 

Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от 

М.Паракосова.Комисията приема предложения материал и предлагат на Общински 

съвет също да го приеме.    

         По материала докладва Т.Исаева Председател на комисията по устройство 

на територията.Материалът е разгледан на заседание на Комисията по УТ, като е 

представен от М.Паракосова.Комисията приема предложения материал и предлагат на 

Общински съвет също да го приеме.    

     Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа Маринова да започне 

гласуването. 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на 

общинските съветници 

   1.Бойчо Харалампиев                                 -за 

   2.Д-р Веселина Шишкова                           -за 

   3.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Ташко Минков                                          -за 

   9.Стефан Тодоров                                        -за 

   С 9 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №125 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Трън: 

 

Дава  съгласие за промяна предназначението на самостоятелен обект  от „За 

склад“ в „Студио за красота“ с идентификатор 73273.550.52.2.21. Самостоятелния 

обект се намира на етаж 1 в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 

73273.550.52.2. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 

73273.550.52 по КККР на гр.Трън с административен адрес : гр.Трън, улица „Петко 

Д.Петков“ № 2. 

 

 

       Пета точка. Промяна на Решение  №150 / 06.11.2018 на Общински съвет Трън 

     По материала докладва Д-р В.Шишкова Председател на комисията по 

околна среда : Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, като е 
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представен от инж.Д.Петкова.Комисията приема предложения материал и предлагат 

на Общински съвет също да го приеме.    

         По материала докладва Д-р В.Шишкова член на бюджетната комисия: 

Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от 

инж.Д.Петкова.Комисията приема предложения материал и предлагат на Общински 

съвет също да го приеме.    

      Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа Маринова да започне 

гласуването. 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на 

общинските съветници 

   1.Бойчо Харалампиев                                 -за 

   2.Д-р Веселина Шишкова                           -за 

   3.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Ташко Минков                                          -за 

   9.Стефан Тодоров                                        -за 

   С 9 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №126 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.7 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 44 чл.51, 

ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти от тях и на основание т.3 от Решение № 

83 на Общински съвет гр. Трън от Заседание, проведено на 25.04.2012г., 

актуализирано с Решение № 149 от 25.07.2012г. на ОбС Трън 
 

1. Приема актуализация в Приложение №1 на Решение №150/06.11.2018г 

на Общински съвет Трън за определяне на началните цени за продажба на стояща 

дървесина на корен по категории и асортименти, считано от 01.01.2022г..  

2. При последваща промяна в пазарните условия или в нормативната 

уредба Общински съвет Трън да извършва нова актуализация в Приложение №1 

за определяне на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен по 

категории и асортименти.  

3. Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението. 

 

 
 

Приложение №1 
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Начални цени на дървесината, добита от Общински горски територии при предоставяне 

ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина и 

асортименти 

 

 
Категории дървесина Асортимент 

дърв.вид 

Цена 

Лева / пл.куб.м. без ДДС 

 

ИГЛОЛИСТНИ 

1.Едра строителна дървесина   

 I а  клас на сортимента /над 

50см d на тънкия край/ 

Игл. трупи за бичене 83 

 I  клас на сортимента /30-

49см  d на тънкия край/ 

Игл. трупи за бичене  

Бб 69 

Чб 64 

 II клас на сортимента /18-29 

см. d на тънкия край/ 

Игл. трупи за бичене  

Бб 58 

Чб 53 

2. Средна строителна дървесина   

 III клас на сортимента /14-

17 см. d на тънкия край/ 

Тънки трупи 

Обли греди 

37 

Технологична 

дървесина 

бб 28 

чб 28 

 IV и  V клас на сортимента 

/5-14 см. d на тънкия край/ 

Тънки трупи 

Обли греди 

32 

Технологична 

дървесина 

бб 28 

чб 28 

3.Дребна строителна дървесина /VI  

клас на сортимента-3-7см. d на 

тънкия край/: 

ритловици 31 

Технологична 

дървесина 

бб 28 

чб 28 
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4. ОЗМ  37 

4.  Дърва от иглолистни дървесни 

видове 

Технологична 

дървесина 

бб 28 

чб 28 

дърва 22 

 

ШИРОКОЛИСТНИ 

Едра строителна дървесина   

 I а  клас на сортимента /над 

50см d на тънкия край/ 

Бк 72 

Дб 100 

 I  клас на сортимента 

/30-49см  d на тънкия край/ 

Бк 67 

Дб 92 

 II клас на сортимента 

/18-29 см. d на тънкия 

край/ 

Бк 62 

Дб 72 

1. Средна строителна дървесина 

/III клас на сортимента 15-

17см./: 

Бк, дб 43 

 IV и  V клас на сортимента 

/5-14 см. d на тънкия край/ 

Бк, дб 43 

2. Дребна строителна 

дървесина/VI  клас на 

сортимента-3-7см. d на тънкия 

край/: 

Бк, дб 43 

3. Дърва за горене Бк, дб, гбр 43 

Ак, трп, бреза, липа 28 

4. ОЗМ Бк, дб 43 

 

 

 

       Шеста точка. Приемане на годишен план и обема на ползване от горските 

територи, общинска собственост за 2022г. 

     По материала докладва Д-р В.Шишкова Председател на комисията по 

околна среда : Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, като е 

представен от инж.Д.Петкова.Комисията приема предложения материал и предлагат 

на Общински съвет също да го приеме.    
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      Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа Маринова да започне 

гласуването. 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на 

общинските съветници 

   1.Бойчо Харалампиев                                 -за 

   2.Д-р Веселина Шишкова                           -за 

   3.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Ташко Минков                                          -за 

   9.Стефан Тодоров                                        -за 

   С 9 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  №127 

 

1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от Общински горски 

територии на база извършена инвентаризация и съгласувани и одобрени План-

извлечениия от РДГ-Кюстендил за извършване на сеч. 

2. Общински съвет – Трън приема обема на ползване от горските територии 

общинска собственост за 2022г. да бъде в размер на 45 000 плътни м.куб. лежаща 

маса в това число: 30 000 пл.м.куб. иглолистна и 15 000 пл.м.куб. широколистна 

дървесина. 

 

Ползването да бъде планирано и осъществено в съответствие с одобрените  

План извлечения от РДГ-Кюстендил и изискванията на Закона за горите и 

подзаконовите нормативни актове. 

 
 

 

      Седма точка. Определяне на територии, собственост на Община Трън за 

предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен. 

     По материала докладва Д-р В.Шишкова Председател на комисията по 

околна среда : Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, като е 

представен от инж.Д.Петкова.Комисията приема предложения материал и предлагат 

на Общински съвет също да го приеме.    

      Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа Маринова да започне 

гласуването. 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на 

общинските съветници 

   1.Бойчо Харалампиев                                 -за 
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   2.Д-р Веселина Шишкова                           -за 

   3.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Ташко Минков                                          -за 

   9.Стефан Тодоров                                        -за 

   С 9 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  №128 

 
      На основание чл.21,ал1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1 от ЗОС, във 

връзка чл.32, ал.3 от ЗОСИ, във връзка чл.5,ал.1,т.1, чл.49, ал.1,т.1 и чл.50 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии -държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти от тях, връзка с чл.3 от Наредба за реда и начина на 

ползване на дървесина добита извън горските територии на ОбС-Трън, връзка с 

чл.22 от Наредбата за реда за управление на горските територии собственост на 

Община Трън на ОбС-Трън. 

 

1. Ползването на дървесина от териториите, общинска собственост попадащи 

в землищата на: 

 с.  Туроковци - отдел/подотдел/имот/ №: 198/и/120029– площ за  

извеждане на отгледна сеч по ГСП от 2012г; 

 с.  Туроковци - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 191/л/156022, 194/д/158020, 

192/б/157018, 193/б/157018, 193/г/159018, , 193/е/157019, 159018– площи за 

извеждане на възобновителна сеч по одобрено план-извлечение за 2022г.; 

 с. Бутроинци - 282/е/124015, 124015, 124012, 124013, 269/з/125004, 125007, 

282/п/124016- площи за извеждане на възобновителни сечи след одобрено план-

извлечение за промяна вида и интензивността на сечта; 

 с. Бутроинци - 269/д/135003, 130005, 263/ч/134004, 125007, 263/ц/134005, 

135004- площи за извеждане отгледна сеч след одобрено план-извлечение за 

промяна вида и интензивността на сечта и/или санитарни/принудителни след 

одобрено Предписание от РДГ Кюстендил; 

 с. Глоговица - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 364/д/560033–площ за 

извеждане на отгледна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Глоговица - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 366/т/330025–площ за 

извеждане на отгледна сеч по ГСП от 2012г.  

 с. Глоговица - отдел/подотдел/имот/ №: 366/с/330016,330015, 330014, 

330013,330008–площи за извеждане на санитарна сеч-100%/засегнати от 

корояд/; 
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          да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг за 

предоставяне на сечища с явно наддаване по реда на  Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.  

2.За насажденията земеделска територия да бъде издадено разрешително за 

сеч съгласно ЗОСИ и Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита 

извън горските територии на ОбС-Трън.  

3.Стопанисването на дървесината от земеделските територии да се извърши 

съгласно Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

4.Дървесината добита от земеделските територии да бъде еспедирана с 

общинска горска марка от служителите на Общинско предприятие „Трънска гора“, 

на които е възложено стопанисването на горските територии. 

 

5. Началните цени на обектите за предоставяне ползването чрез продажба на 

стояща дървесина на корен, включително и на земеделските територии се формират 

съгласно Решение №№№ 28/12.03.2020г. 150/06.12.2018г., 113/31.07.2013г. на 

Общински съвет Трън.   

 

 Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението. 

 

 

       Осма точка. Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски 

територии. 

     По материала докладва Д-р В.Шишкова Председател на комисията по 

околна среда : Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, като е 

представен от инж.Д.Петкова.Комисията приема предложения материал и предлагат 

на Общински съвет също да го приеме.    

      Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа Маринова да започне 

гласуването. 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на 

общинските съветници 

   1.Бойчо Харалампиев                                 -за 

   2.Д-р Веселина Шишкова                           -за 

   3.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Ташко Минков                                          -за 

   9.Стефан Тодоров                                        -за 

   С 9 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  №129 
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На основание чл.21,ал1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.1, ал.3, т.5 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка чл.81, от 

Закона за горите. 

Общински съвет – Трън дава съгласие да се промени предназначението на 

имотите в землищата на Община Трън от земеделски земи, общинска собственост в 

горски територии, общинска собственост както следва: 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 04697.46.53, зем. с.Богойна, общ.Трън, 

местност  „Кални поток“, площ 2670 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1398 от 11.10.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 236- „м“; 

2. Поземлен имот с идентификатор 05918.120.19, зем. с.Бохова, общ.Трън, 

местност  „----------“, площ 2231 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „9“ с Акт за частна общинска собственост № 5127 от 

13.07.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 179-„ч“; 

3. Поземлен имот с идентификатор 07096.410.24, зем. с.Бусинци, общ.Трън, 

местност  „Плоча“, площ 19076 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1399 от 11.10.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 75- „о“; 

4. Поземлен имот с идентификатор 07137.147.9, зем. с.Бутроинци, общ.Трън, 

местност  „---------------“, площ 3226 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6069 от 

11.03.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 272-„о“; 

5. Поземлен имот с идентификатор 10478.170.1, зем. с.Велиново, общ.Трън, 

местност  „Дубрава“, площ 6384 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5046 от 

26.06.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 336-„ц“; 

6. Поземлен имот с идентификатор 11017.49.15, зем. с.Видрар, общ.Трън, 

местност  „Урдино бранище“, площ 17465 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Изоставено трайно насаждение“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 6379 от 07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 478-„а“; 

7. Поземлен имот с идентификатор 11017.73.1, зем. с.Видрар, общ.Трън, 

местност  „Нечий рид“, площ 1436кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Овощна 

градина“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6380 от 

07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 478-„н“; 

8. Поземлен имот с идентификатор 15134.190.2, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Гор.лепаница“, площ 11316кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „9“ с Акт за частна общинска собственост № 5966 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 295- „я1“; 

9. Поземлен имот с идентификатор 15134.290.54, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Огреня“, площ 4708кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 



 

14 

 

 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5967 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 368- „ц1“; 

10. Поземлен имот с идентификатор 15134.300.3, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Магерлийска“, площ 1642кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5968 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 368- „я1“; 

11. Поземлен имот с идентификатор 15134.320.1, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Ковачев рид“, площ 9719кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „ливада“, 

категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5969 от 16.02.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 367- „ф“; 

12. Поземлен имот с идентификатор 15134.320.3, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Ковачев рид“, площ 4292кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5970 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 367- „ш“; 

13. Поземлен имот с идентификатор 15134.320.4, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Ковачев рид“, площ 26522кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

5971 от 16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 366- „ж“, 367-„п“, 367-„т“, 367-„с“; 

14. Поземлен имот с идентификатор 15134.320.5, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Ковачев рид“, площ 16838кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

5972 от 16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 366- „ж“, 366-„д“, 367-„т“, 367-„с“; 

15. Поземлен имот с идентификатор 15134.320.10, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Ковачки рид“, площ 5524кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5973 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 366- „е“, 367-„м“; 

16. Поземлен имот с идентификатор 15134.330.6, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Сред. рид“, площ 3941кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5974 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 366- „о“; 

17. Поземлен имот с идентификатор 15134.330.8, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Сред. рид“, площ 9726кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5975 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 366- „с“; 

18. Поземлен имот с идентификатор 15134.330.13, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Средни рид“, площ 1598кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5976 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 366- „с“; 

19. Поземлен имот с идентификатор 15134.330.14, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Средни рид“, площ 3777кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5977 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 366- „с“; 

20. Поземлен имот с идентификатор 15134.330.15, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Средни рид“, площ 10847кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 
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в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5978 от 

16.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 366- „с“; 

21. Поземлен имот с идентификатор 15134.390.5, зем. с.Глоговица, общ.Трън, 

местност  „Над бранище“, площ 6024кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5990 от 

17.02.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 395- „з1“; 

22. Поземлен имот с идентификатор 

21854.18.1, зем. с.Докьовци, общ.Трън, местност  „Дубице“, площ 13788 кв.м., 

Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Овощна градина“, категория „6“ с Акт за частна 

общинска собственост № 6383 от 07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 452- „е“, 

452- „ж“; 

23. Поземлен имот с идентификатор 22201.15.5, зем. с.Долна мелна, общ.Трън, 

местност  „Червена гара“, площ 903 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1402 от 12.10.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 386- „н“; 

24. Поземлен имот с идентификатор 22201.27.4, зем. с.Долна мелна, общ.Трън, 

местност  „Върбара Спасинци“, площ 6775 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Изоставено трайно насаждение“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 6377 от 07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 395- „ж“, 395- „з“; 

25. Поземлен имот с идентификатор 22201.33.23, зем. с.Долна мелна, 

общ.Трън, местност  „Дедина падина“, площ 5956 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Гори и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 5781 от 02.12.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 425- „д“; 

26. Поземлен имот с идентификатор 22201.40.14, зем. с.Долна мелна, 

общ.Трън, местност  „Аризанова махала“, площ 4713 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, 

НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 5797 от 03.12.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 427- „ц“; 

27. Поземлен имот с идентификатор 22201.54.116, зем. с.Долна мелна, 

общ.Трън, местност  „Махала Радетковица“, площ 11527 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, 

НТП „Изоставено трайно насаждение“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 6378 от 07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 395- „р“; 

28. Поземлен имот с идентификатор 24517.12.1, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах. Стоиловци“, площ 11794 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1403 от 

12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 403- „а1“; 

29. Поземлен имот с идентификатор 24517.16.28, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Под мах. Здравковци“, площ 4362 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1391 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 415- „с“; 

30. Поземлен имот с идентификатор 24517.21.1, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Цер“, площ 195036 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, категория 

„10“ с Акт за публична общинска собственост № 1392 от 11.10.2021г. ПОПАДАЩ В 

ПОДОТДЕЛ 413- „м“, 414- „ж“; 
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31. Поземлен имот с идентификатор 24517.22.1, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Милисовци-Кремиковиц“, площ 33718 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Гори и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 6405 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 414- „и“; 

32. Поземлен имот с идентификатор 24517.22.2, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Милисовци-Кремиковиц“, площ 12645 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Гори и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 6406 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 413- „щ“; 

33. Поземлен имот с идентификатор 24517.22.3, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Милисовци-Кремиковиц“, площ 6701 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Гори и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 6407 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 413- „щ“; 

34. Поземлен имот с идентификатор 24517.22.7, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Милисовци-Кремиковиц“, площ 6186 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1393 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 414- „л“; 

35. Поземлен имот с идентификатор 24517.22.8, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Милисовци-Кремиковиц“, площ 8167 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1394 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 414- „л“; 

36. Поземлен имот с идентификатор 24517.22.9, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Милисовци-Кремиковиц“, площ 3297 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Овощна градина“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6390 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 414- „л“; 

37. Поземлен имот с идентификатор 24517.22.10, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Милисовци-Кремиковиц“, площ 5013 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Гори и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 6408 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 413- „а1“; 

38. Поземлен имот с идентификатор 24517.29.5, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах. Андоновци“, площ 4055 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост 

№ 6409 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 411- „ш“; 

39. Поземлен имот с идентификатор 24517.29.6, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах. Андоновци“, площ 11511 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1395 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 411- „ч“; 

40. Поземлен имот с идентификатор 24517.29.8, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах. Андоновци“, площ 3402 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост 

№ 6410 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 411- „щ“; 

41. Поземлен имот с идентификатор 24517.29.9, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах. Андоновци“, площ 5775 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост 

№ 6411 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 411- „ч“; 
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42. Поземлен имот с идентификатор 24517.31.7, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах.Г.Соколовци“, площ 2563 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост 

№ 6412 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „ц“; 

43. Поземлен имот с идентификатор 24517.31.8, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах.Г.Соколовци“, площ 3767 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Изоставена орна  земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6413 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „ц“; 

44. Поземлен имот с идентификатор 24517.31.19, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах.Г.Соколовци“, площ 3600 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост 

№ 6414 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „щ“; 

45. Поземлен имот с идентификатор 24517.31.20, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах.Г.Соколовци“, площ 5114 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост 

№ 6415 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „щ“; 

46. Поземлен имот с идентификатор 24517.31.24, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах.Г.Соколовци“, площ 6082 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1396 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „о“; 

47. Поземлен имот с идентификатор 24517.31.25, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах.Г.Соколовци“, площ 7469 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост 

№ 6391 от 11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „о“; 

48. Поземлен имот с идентификатор 24517.31.38, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах.Г.Соколовци“, площ 3378 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост 

№ 6392 от 11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „ю“; 

49. Поземлен имот с идентификатор 24517.31.39, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах.Г.Соколовци“, площ 10027 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1397 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „ю“; 

50. Поземлен имот с идентификатор 24517.33.1, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Мечи дол“, площ 15307 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6393 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „л“; 

51. Поземлен имот с идентификатор 24517.33.2, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Мечи дол“, площ 3794 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6394 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 410- „л“; 

52. Поземлен имот с идентификатор 24517.36.1, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Буйна чука“, площ 4777 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6395 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 415- „д“; 
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53. Поземлен имот с идентификатор 24517.43.49, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Мечи рид“, площ 2829 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5351 от 

13.10.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 409- „к“; 

54. Поземлен имот с идентификатор 30017.394.22, зем. с.Забел, общ.Трън, 

местност  „Билина бара“, площ 3897 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6403 от 

12.10.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 187- „а“; 

55. Поземлен имот с идентификатор 37602.63.51, зем. с.Кожинци, общ.Трън, 

местност  „Под Давидица“, площ 7754 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 863 от 13.07.2020г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 104- „м“; 

56. Поземлен имот с идентификатор 37602.63.53, зем. с.Кожинци, общ.Трън, 

местност  „Давидица малка“, площ 800 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 864 от 13.07.2020г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 104- „з“; 

57. Поземлен имот с идентификатор 37602.64.25, зем. с.Кожинци, общ.Трън, 

местност  „Над Дреновски падин“, площ 3554 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 866 от 

13.07.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 97- „г“; 

58. Поземлен имот с идентификатор 37602.74.31, зем. с.Кожинци, общ.Трън, 

местност  „Шумятица“, площ 4558 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 875 от 13.07.2020г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 106- „ш“; 

59. Поземлен имот с идентификатор 39027.22.1, зем. с.Костуринци, общ.Трън, 

местност  „Изворски огрени“, площ 7886 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Овощна 

градина“, категория „9“ с Акт за частна общинска собственост № 6384 от 

07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 67- „л“; 

60. Поземлен имот с идентификатор 39027.61.9, зем. с.Костуринци, общ.Трън, 

местност  „Ровине“, площ 3123 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5478 от 

27.10.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 117- „е“; 

61. Поземлен имот с идентификатор 41040.12.7, зем. с.Къшле, общ.Трън, 

местност  „Цветков рид“, площ 3342 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Овощна 

градина“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6381 от 

07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 389- „е1“; 

62. Поземлен имот с идентификатор 44269.117.41, зем. с.Ломница, общ.Трън, 

местност  „Чука“, площ 17490 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5005 от 

16.06.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 208- „о“, 208- „н“; 

63. Поземлен имот с идентификатор 48249.23.28, зем. с.Милкьовци, общ.Трън, 

местност  „СУХА РЕКА“, площ 2449 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

4984 от 28.05.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 338- „р“; 
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64. Поземлен имот с идентификатор 48249.23.29, зем. с.Милкьовци, общ.Трън, 

местност  „СУХА РЕКА“, площ 3822 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

4983 от 28.05.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 339- „х“; 

65. Поземлен имот с идентификатор 48249.24.9, зем. с.Милкьовци, общ.Трън, 

местност  „РОСУЛЕ“, площ 5179 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 4982 от 

28.05.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 342- „е“; 

66. Поземлен имот с идентификатор 49196.49.4, зем. с.Мрамор, общ.Трън, 

местност  „Тресуля“, площ 2772 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Изоставена 

ливада“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5130 от 

13.07.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 107- „г“; 

67. Поземлен имот с идентификатор 49196.56.120, зем. с.Мрамор, общ.Трън, 

местност  „Рид“, площ 28245 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5131 от 

13.07.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 123- „х“; 

68. Поземлен имот с идентификатор 49196.56.122, зем. с.Мрамор, общ.Трън, 

местност  „Въшевина“, площ 3652 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 5132 от 

13.07.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 123- „д“; 

69. Поземлен имот с идентификатор 55453.43.40, зем. с.Парамун, общ.Трън, 

местност  „Сукалец“, площ 1328 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „9“ с Акт за частна общинска собственост № 6121 от 

12.04.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 307- „п1“; 

70. Поземлен имот с идентификатор 55453.53.4, зем. с.Парамун, общ.Трън, 

местност  „--------------“, площ 6816 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Ливада“, 

категория „6“ с Акт за частна общинска собственост № 6127 от 13.04.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 317- „м“; 

71. Поземлен имот с идентификатор 55814.16.6, зем. с.Пенкьовци, общ.Трън, 

местност  „Пазарски път“, площ 6475 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Овощна 

градина“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6382 от 

07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 535- „с“; 

72. Поземлен имот с идентификатор 69777.110.35, зем. с.Стрезимировци, 

общ.Трън, местност  „Побит камък“, площ 47542 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „9“ с Акт за публична общинска собственост № 880 от 

21.07.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 182- „м“; 

73. Поземлен имот с идентификатор 69777.207.18, зем. с.Стрезимировци, 

общ.Трън, местност  „----------“, площ 6058 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 881 от 

21.07.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 2- „т“; 

74. Поземлен имот с идентификатор 73273.506.24, зем. гр.Трън, общ.Трън, 

местност  „Простоход“, площ 2325 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „9“ с Акт за публична общинска собственост № 1400 от 11.10.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 205- „о“; 
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75. Поземлен имот с идентификатор 73479.157.200, зем. с.Туроковци, 

общ.Трън, местност  „Кория“, площ 28630 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 884 от 

21.07.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 192- „и“; 

76. Поземлен имот с идентификатор 73479.157.201, зем. с.Туроковци, 

общ.Трън, местност  „Кория“, площ 14555 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 883 от 

21.07.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 192- „ж“; 

77. Поземлен имот с идентификатор 76114.43.8, зем. с.Филиповци, общ.Трън, 

местност  „Ватови ниви“, площ 11473 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6404 от 12.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 273- „ш“; 

78. Поземлен имот с идентификатор 78327.140.16, зем. с.Цегриловци, 

общ.Трън, местност  „Руда глава“, площ 18916 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Нива“, категория „6“ с Акт за частна общинска собственост № 5128 от 13.07.2020г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 170- „з“; 

79. Поземлен имот с идентификатор 78327.202.57, зем. с.Цегриловци, 

общ.Трън, местност  „Уши“, площ 22514 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

5129 от 13.07.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 167- „к 

80. Поземлен имот с идентификатор 83209.10.3, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „Ковелина чука“, площ 31157 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6385 от 07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 382- „а“; 

81. Поземлен имот с идентификатор 83209.10.4, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „Ковелина чука“, площ 9957 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6386 от 07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 382- „б1“; 

82. Поземлен имот с идентификатор 83209.10.5, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „Ковелина чука“, площ 29531 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6387 от 07.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 382- „в“; 

83. Поземлен имот с идентификатор 83209.10.6, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „Ковелина чука“, площ 10078 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6396 от 11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 382- „б1“; 

84. Поземлен имот с идентификатор 83209.10.20, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „Ковелина чука“, площ 3468 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6397 от 11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 382- „а“; 

85. Поземлен имот с идентификатор 83209.20.81, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „Бачиище“, площ 5446 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6398 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 380- „у“; 
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86. Поземлен имот с идентификатор 83209.20.86, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „Бачиище“, площ 1039 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6399 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 380- „у“; 

87. Поземлен имот с идентификатор 83209.20.89, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „Бачиище“, площ 1192 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Изоставена орна 

земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6400 от 11.10.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 380- „у“; 

88. Поземлен имот с идентификатор 83209.28.6, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „При реката“, площ 3742 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Ливада“, 

категория „6“ с Акт за частна общинска собственост № 6401 от 11.10.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 373- „б“; 

89. Поземлен имот с идентификатор 83209.28.100, зем. с.Шипковица, 

общ.Трън, местност  „При реката“, площ 17208кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Ливада“, категория „6“ с Акт за частна общинска собственост № 6402 от 

11.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 370- „б“, 370- „д“; 

90. Поземлен имот с идентификатор 83209.340.36, зем. с.Шипковица, 

общ.Трън, местност  „Извор“, площ 5867кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1401 от 11.10.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 382- „д“; 

 

  Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението във връзка с 

изискванията на чл.81 от Закона за горите. 
 

 
 

       Девета точка. Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски 

територии. 

     По материала докладва Д-р В.Шишкова Председател на комисията по 

околна среда : Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, като е 

представен от инж.Д.Петкова.Комисията приема предложения материал и предлагат 

на Общински съвет също да го приеме.    

      Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа Маринова да започне 

гласуването. 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на 

общинските съветници 

   1.Бойчо Харалампиев                                 -за 

   2.Д-р Веселина Шишкова                           -за 

   3.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Ташко Минков                                          -за 
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   9.Стефан Тодоров                                        -за 

   С 9 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №130 

 

 

На основание чл.21,ал1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.1, ал.3, т.5 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка чл.81, от Закона 

за горите. 

Общински съвет – Трън дава съгласие да се промени предназначението на имотите 

в землищата на Община Трън от земеделски земи, общинска собственост в горски 

територии, общинска собственост както следва: 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 24517.12.67, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „При мах. Стойловци“, площ 9165 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

5594 от 09.11.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 403-„з“; 

2. Поземлен имот с идентификатор 24517.23.3, зем. с.Дълга лука, общ.Трън, 

местност  „Над стоп. двор“, площ 5674 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

5595 от 09.11.2020г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 407-„к“; 

3. Поземлен имот с идентификатор 55453.81.1, зем. с.Парамун, общ.Трън, местност  

„Трещеница“, площ 29734 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, категория „10“ 

с Акт за публична общинска собственост № 1234 от 20.05.2021г. ПОПАДАЩ В 

ПОДОТДЕЛ 313-„у“; 

4. Поземлен имот с идентификатор 68641.16.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Преслап“, площ 3747 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1404 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 166-„в2“; 

5. Поземлен имот с идентификатор 68641.16.4, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Преслап“, площ 5562 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1405 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 165-„г1“; 

6. Поземлен имот с идентификатор 68641.16.7, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Преслап“, площ 9186 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1406 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 165-„а1“; 

7. Поземлен имот с идентификатор 68641.17.8, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Равна шума“, площ 8508 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1407 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 165-„г1“; 

8. Поземлен имот с идентификатор 68641.17.20, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Преслап“, площ 6201 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 
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земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6416 от 

26.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 165-„г1“; 

9. Поземлен имот с идентификатор 68641.18.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Плуговина Преслап“, площ 3777 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1408 от 

02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 166-„я1“; 

10. Поземлен имот с идентификатор 68641.18.5, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Плуговина Преслап“, площ 223 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Изоставена орна земя“, категория „6“ с Акт за частна общинска собственост № 6417 

от 26.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 166-„я1“; 

11. Поземлен имот с идентификатор 68641.18.12, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Плуговина Преслап“, площ 5679 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „6“ с Акт за публична общинска собственост № 1409 от 

02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 166-„я1“; 

12. Поземлен имот с идентификатор 68641.29.16, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Чуй петел разкръсие“, площ 2502 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1410 от 

02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 60-„а“; 

13. Поземлен имот с идентификатор 68641.29.22, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Чуй петел разкръсие“, площ 7062 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1411 от 

02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 60-„а“; 

14. Поземлен имот с идентификатор 68641.32.48, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Кръст Стрнача“, площ 454 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6419 от 

26.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 60-„г1“; 

15. Поземлен имот с идентификатор 68641.32.49, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Кръст Стрнача“, площ 459 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6420 от 

26.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 60-„г1“; 

16. Поземлен имот с идентификатор 68641.33.10, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Ридар долина“, площ 578 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6421 от 

26.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 60-„г1“; 

17. Поземлен имот с идентификатор 68641.35.6, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Зарог под кръст“, площ 3318 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6422 от 26.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 60-„б1“; 

18. Поземлен имот с идентификатор 68641.39.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Граница Лешниковци“, площ 8229 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Пасище“, категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1412 от 

02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 60-„е“; 

19. Поземлен имот с идентификатор 68641.39.2, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Граница Лешниковци“, площ 18544 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 
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и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6423 от 27.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 60-„о“; 60-„н“; 

20. Поземлен имот с идентификатор 68641.39.3, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Граница Лешниковци“, площ 16720 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6418 от 26.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 62-„а“; 

21. Поземлен имот с идентификатор 68641.41.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Габриче“, площ 20281 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Ливада“, 

категория „6“ с Акт за частна общинска собственост № 6424 от 27.10.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 164-„т“; 

22. Поземлен имот с идентификатор 68641.41.2, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Габриче“, площ 4839 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „6“ с Акт за частна общинска собственост № 6427 от 

27.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 164-„т“; 

23. Поземлен имот с идентификатор 68641.41.47, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Габриче“, площ 7298 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „6“ с Акт за публична общинска собственост № 1413 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 164-„х“; 

24. Поземлен имот с идентификатор 68641.41.48, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Габриче“, площ 6792 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „6“ с Акт за частна общинска собственост № 6428 от 

27.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 164-„х“; 

25. Поземлен имот с идентификатор 68641.44.12, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Ковачево тръне Миро“, площ 3431 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „6“ с Акт за частна общинска собственост № 

6429 от 27.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 164-„д1“; 

26. Поземлен имот с идентификатор 68641.47.59, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Осойна“, площ 7327 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6430 от 

27.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 164-„ж1“; 

27. Поземлен имот с идентификатор 68641.48.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Ридар“, площ 15791 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6431 от 

28.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 164-„ж1“; 

28. Поземлен имот с идентификатор 68641.51.6, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Трайкова пад пресла“, площ 1512 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6432 от 28.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 164-„ш“; 

29. Поземлен имот с идентификатор 68641.51.16, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Трайкова пад пресла“, площ 15472 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6433 от 28.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 164-„ш“; 

30. Поземлен имот с идентификатор 68641.58.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Станци“, площ 13916 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 
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земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6434 от 

28.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 162-„и“; 163- „е“; 

31. Поземлен имот с идентификатор 68641.61.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Орлова падина“, площ 18605 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1414 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 162-„л“; 

32. Поземлен имот с идентификатор 68641.62.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Ланишки дол“, площ 3636 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1415 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 161-„к“; 

33. Поземлен имот с идентификатор 68641.63.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Свети Илия“, площ 20703 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1416 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 161-„м“; 

34. Поземлен имот с идентификатор 68641.64.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Голи рид“, площ 5046 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6435 от 

28.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 160-„в“; 

35. Поземлен имот с идентификатор 68641.65.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Шербин дол“, площ 6462 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6436 от 

28.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 160-„з“; 

36. Поземлен имот с идентификатор 68641.65.2, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Шербин дол“, площ 4043 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Ливада“, 

категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6437 от 28.10.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 160-„з“; 

37. Поземлен имот с идентификатор 68641.65.6, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Шербин дол“, площ 4633 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6438 от 

29.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 160-„м“; 

38. Поземлен имот с идентификатор 68641.65.7, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Шербин дол“, площ 12717 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1417 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 160-„м“; 160- „н“; 

39. Поземлен имот с идентификатор 68641.65.8, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Шербин дол“, площ 8938 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6439 от 

29.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 160-„м“; 

40. Поземлен имот с идентификатор 68641.67.2, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Извор Габровица“, площ 3885 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1418 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 162-„т“;  

41. Поземлен имот с идентификатор 68641.69.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Ямка“, площ 5602 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 
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земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6440 от 

29.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 162-„н“; 

42. Поземлен имот с идентификатор 68641.69.2, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Ямка“, площ 16795 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6441 от 

29.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 162-„н“; 

43. Поземлен имот с идентификатор 68641.72.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Рид“, площ 104933 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6442 от 

29.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 160-„ш“; 160- „р“; 

44. Поземлен имот с идентификатор 68641.72.21, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Рид“, площ 109734 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6443 от 

29.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 159-„у“; 159- „т“;159-„з“, 159- „в“; 

45. Поземлен имот с идентификатор 68641.74.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Огреня Вочник“, площ 9185 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6444 от 

29.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 160-„ц“;  

46. Поземлен имот с идентификатор 68641.86.6, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Маркова падина“, площ 3618 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6445 от 

29.10.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 141-„г“;  

47. Поземлен имот с идентификатор 68641.90.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Дреновица“, площ 11120 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Изоставена 

орна земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6446 от 

01.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 141-„ж“;  

48. Поземлен имот с идентификатор 68641.90.2, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Дреновица“, площ 6098 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6447 от 

01.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 141-„л“;  

49. Поземлен имот с идентификатор 68641.90.3, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Дреновица“, площ 13512 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6448 от 

01.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 141-„н“;  

50. Поземлен имот с идентификатор 68641.91.4, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Поляна“, площ 12991 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6449 от 

01.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 142-„к“;  

51. Поземлен имот с идентификатор 68641.91.65, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Поляна“, площ 8008 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6450 от 

01.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 142-„н1“;  

52. Поземлен имот с идентификатор 68641.93.2, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Полянски дол“, площ 1073 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Ливада“, 
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категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6451 от 01.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 142-„к“;  

53. Поземлен имот с идентификатор 68641.93.17, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Полянски дол“, площ 3634 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти 

в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6452 от 

01.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 142-„к“;  

54. Поземлен имот с идентификатор 68641.94.2, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Мала поляна“, площ 1145 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1419 от 02.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 142-„о“;  

55. Поземлен имот с идентификатор 68641.105.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Под голям завой“, площ 25894 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6453 от 02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 153-„д“; 153- „г“;  

56. Поземлен имот с идентификатор 68641.107.20, зем. с.Стайчовци, 

общ.Трън, местност  „Огорелица Преслап“, площ 655 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Друг вид земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6454 от 02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 154-„л“;  

57. Поземлен имот с идентификатор 68641.107.25, зем. с.Стайчовци, 

общ.Трън, местност  „Огорелица Преслап“, площ 4201 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, 

НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 6455 от 02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 154-„к“;  

58. Поземлен имот с идентификатор 68641.109.26, зем. с.Стайчовци, 

общ.Трън, местност  „Вуча поляна“, площ 2393кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори 

и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6456 от 02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 153-„я“;  

59. Поземлен имот с идентификатор 68641.110.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Койна чука“, площ 8574 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6457 от 

02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 150-„в“;  

60. Поземлен имот с идентификатор 68641.110.2, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Койна чука“, площ 8228  кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 6458 от 

02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 150-„и“; 

61. Поземлен имот с идентификатор 68641.111.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Вуча поляна“, площ 11709  кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6459 от 02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 150-„ж“; 150- „е“; 

62. Поземлен имот с идентификатор 68641.113.1, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Падина“, площ 4573 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, категория 

„10“ с Акт за публична общинска собственост № 1420 от 02.11.2021г. ПОПАДАЩ В 

ПОДОТДЕЛ 153-„у“;  

63. Поземлен имот с идентификатор 68641.113.3, зем. с.Стайчовци, общ.Трън, 

местност  „Падина“, площ 4687 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, категория 
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„10“ с Акт за публична общинска собственост № 1421 от 02.11.2021г. ПОПАДАЩ В 

ПОДОТДЕЛ 153-„ч“;  

64. Поземлен имот с идентификатор 68641.119.15, зем. с.Стайчовци, 

общ.Трън, местност  „Милакин дол“, площ 12998 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП 

„Гори и храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска 

собственост № 6460 от 02.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 160-„я“; 

65. Поземлен имот с идентификатор 76114.64.37, зем. с.Филиповци, общ.Трън, 

местност  „-----------“, площ 9404 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1273 от 15.06.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 274-„ц“;  

66. Поземлен имот с идентификатор 76114.65.2, зем. с.Филиповци, общ.Трън, 

местност  „Белият трън“, площ 2754 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „5“ с Акт за публична общинска собственост № 1274 от 15.06.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 280-„ю“;  

67. Поземлен имот с идентификатор 76114.65.16, зем. с.Филиповци, общ.Трън, 

местност  „Песок“, площ 5904 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, категория 

„5“ с Акт за публична общинска собственост № 1275 от 15.06.2021г. ПОПАДАЩ В 

ПОДОТДЕЛ 280-„ю1“;  

68. Поземлен имот с идентификатор 76114.77.5, зем. с.Филиповци, общ.Трън, 

местност  „Гърбавица“, площ 35222 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „9“ с Акт за публична общинска собственост № 1276 от 15.06.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 285-„г“;  

69. Поземлен имот с идентификатор 76114.163.8, зем. с.Филиповци, общ.Трън, 

местност  „При мах Димина“, площ 6066 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1278 от 15.06.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 285-„ц“;  

70. Поземлен имот с идентификатор 83209.26.179, зем. с.Шипковица, 

общ.Трън, местност  „Равнище“, площ 73711 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“, категория „10“ с Акт за частна общинска собственост № 

6309 от 08.07.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 369-„т“;  

 

  Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението във връзка с 

изискванията на чл.81 от Закона за горите. 
 
 

 

     Десета точка. Питания. 

 

Питане към кмета на общината не бе отправено.  

 

 

     Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 



 

29 

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /п/п/                                          

                                                                                            /Б.Харалампиев/ 

                                             

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: 

               М.Маринова   /п/ 

Съгласно Заповед № РД 05-615-1/10.11.2021г. 

 


