
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   Т Р Ъ Н 
 

ПРОТОКОЛ №10 
 

Днес 30.12.2021 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 10 общински съветници от общ брой 11,отсъства 

С.Тодоров 

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 10 общински съветници от общ брой 11,отсъства един. 

 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 10 гласа „за” , Общински съвет Трън прие 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №135 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

   1 Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 

2022 год. в Община Трън и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 

жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година. 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

  2. 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 

  3. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ VIII - 142.144   в кв. 5 по рег.план на с. 
Филиповци. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 
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  4. Културен календар на НЧ,, Гюрга Пинджурова- 1895“- гр. Трън, община Трън 

за 2022 год. 

 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

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

 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 6. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по 

земеделие гр.Трън за признато право на собственост  

 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 7. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по 

земеделие гр.Трън за признато право на собственост  

 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

   8.Питания. 
 

 

 

    Първа точка. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови 

отпадъци през 2022 год. в Община Трън и определяне на размера на таксата за 

битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица 

за 2022 година. 

    По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън .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.Мариела Асенова                                     -за 

   5.Радостина Раденкова                               -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева                                        -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  №136 
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               На основание  чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.66 от Закона за местните данъци и такси, чл.60 и чл.64 от Закона за управление 

на отпадъците и Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията  и отчисленията, изисквани при депониране 

на отпадъци, предлагам Общински съвет  Трън да приеме следното: 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е  

 

1. Приема план – сметката за необходимите средства за финансиране на 

трите вида услуги за 2022 година:  събиране и транспортиране на битови отпадъци 

до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите 

отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване, които се предлагат в населени места на територията на 

община Трън, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. 

2. Приема таксата „битови отпадъци” да се определи пропорционално 

върху данъчната оценка на недвижимите имоти. 

3. Определя такса  „битови отпадъци” за периода 01.01.2022г – 31.12.2022г 

за всяка услуга поотделно  в размер, както следва: 

3.1. За жилищни и вилни имоти – 5 ‰ (пет промила) върху данъчната 

оценка на имота, в т.ч.: 

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране – 3.25‰ 

- за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0.5‰ 

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.25‰ 

3.2. За нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и  

еднолични търговци - 5 ‰ (пет промила) върху отчетната стойност на фирмите и 

върху данъчната оценка на физическите лица, в т.ч.: 

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране – 3.25‰ 

- за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0.5‰ 

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.25‰ 

3.3.За СУ „Гео Милев“ гр.Трън -  2.5 ‰ върху данъчната оценка. 

 

4. Утвърждава размера на отчисленията по чл.20, ал.1, т.1 буква „к“ от 

Наредба №7 от 19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера 

на обезпеченията  и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци във 

връзка с чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 95.00лв./тон 

отпадък. 

5. Утвърждава размера на отчисленията, съгласно чл.60 от Закона за 

управление на отпадъците в размер на 1,31лв./тон отпадък. 

 

6. За недвижимите имоти, представляващи незастроени земи се определя и 

заплаща такса за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
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закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или 

съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци,  в размер 

на 0.5‰ върху данъчната оценка на имота. 

 

 

      Втора 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 комисията по устройство 

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

представен от Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.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.Мариела Асенова                                     -за 

   5.Радостина Раденкова                               -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева                                        -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

 РЕШЕНИЕ №137 

 

 

              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 
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1. 19. ПИ от 889 кв.м. представляващ част от  

УПИ VIII – 142,144 в кв.5 по  ПУП на 

с.Филиповци, целият с площ от  1798 

кв.м.  

889 Незастроен 

имот 

     

 

  

 

  Трета точка. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ VIII - 142.144   в кв. 5 по 

рег.план на с. Филиповци. 

    По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън .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 Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.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.Мариела Асенова                                     -за 

   5.Радостина Раденкова                               -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева                                        -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №138 

 

        I.  На   основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.36, ал.1,  т. 2 от Закона за 

общинската собственост  и съгласно оценка от оценител, изработена по реда на чл.22, 

ал.3 от ЗОС, Общински съвет  Трън дава съгласието си да се продаде  следният  

имот– частна общинска собственост: 

  1.  ПИ от общо 889 кв.м. представляващ част от УПИ VIII – 142,144, целият с 

площ от 1798кв.м., находящ се  в кв.5 по рег. план на с Филиповци., община Трън, 
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при граници на УПИ по ПУП: север : улица с ОТ 57-20, изток: УПИ IХ-145, юг: УПИ 

ХI- 153 и  запад : улица с ОТ 57-59, актуван с АчОС №6469/01.12.2021 г.  на  

„Агротекс“ ООД  собственик на останалата част на имота по нот.акт по  по нот.акт 

№47,т.1 д.№46/2020г. нот.акт №48,т.1 д.№47/2020г. нот.акт №104,т.1 д.№102/2020г. и 

нот.акт №121,т.1 д.№121/2020г и нот.акт №135,т.1 д.№130/2021г. , при цена 

7128,00лв./седем хиляди сто двадесет  и осем лева/ с ДДС. 

ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 

 

 
 

     Четвърта точка. Културен календар на НЧ,, Гюрга Пинджурова- 1895“- гр. 

Трън, община Трън за 2022 год. 

     По материала докладва М.Алексиева Председател на комисията по култура 

и образование: Материалът е разгледан на заседание на Комисията по КО, като е 

представен от Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.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.Който е съгласен с така предложения материал, моля да 

гласува. 

    На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 10 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

РЕШЕНИЕ №139 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за 

народните читалища приема Културен календар на НЧ,, Гюрга Пинджгурова-1895“- 

гр. Трън, община Трън за 2022 год. 

 

 

       Пета 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 Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.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.Мариела Асенова                                     -за 
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   5.Радостина Раденкова                               -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева                                        -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №140 

 

 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 07096.260.1, зем. с.Бусинци, общ.Трън, 

местност  „Срещу Кория“, площ 3932 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1426 от 15.12.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 110-„о“; 

2. Поземлен имот с идентификатор 07096.260.5, зем. с.Бусинци, общ.Трън, 

местност  „Срещу Кория“, площ 8129 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 1427 от 15.12.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 110-„о“; 

3. Поземлен имот с идентификатор 12348.10.283, зем. с.Вукан, общ.Трън, местност  

„Меджин дол“, площ 1495 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, категория „9“ с 

Акт за публична общинска собственост № 1425 от 09.12.2021г. ПОПАДАЩ В 

ПОДОТДЕЛ 68-„с“, 69-„ж1“; 

4. Поземлен имот с идентификатор 22201.29.23, зем. с.Долна Мелна, общ.Трън, 

местност  „-----------------“, площ 731 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Овраг, 

промойна“, категория „0“ с Акт за частна общинска собственост № 6477 от 

07.12.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 392-„к“; 

5. Поземлен имот с идентификатор 22201.29.25, зем. с.Долна Мелна, общ.Трън, 

местност  „-----------------“, площ 2669 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Овраг, 

промойна“, категория „0“ с Акт за частна общинска собственост № 6478 от 

07.12.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 392-„к“; 

6. Поземлен имот с идентификатор 22201.33.27, зем. с.Долна Мелна, общ.Трън, 

местност  „-----------------“, площ 7533 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Овраг, 

промойна“, категория „0“ с Акт за частна общинска собственост № 6479 от 

07.12.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 425-„т“; 

7. Поземлен имот с идентификатор 22201.83.11, зем. с.Долна Мелна, общ.Трън, 

местност  „Върли дол“, площ 11700 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „0“ с Акт за частна общинска собственост № 6463 от 

29.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 419-„в1“; 
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8. Поземлен имот с идентификатор 22201.83.12, зем. с.Долна Мелна, общ.Трън, 

местност  „Върли дол“, площ 22210 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „0“ с Акт за публична общинска собственост № 1422 от 29.11.2021г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 419-„а1“, 419-„ю“, 419-„я“; 

9. Поземлен имот с идентификатор 37602.63.346, зем. с.Кожинци, общ.Трън, 

местност  „Давидица голяма“, площ 8890 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Пасище“, 

категория „10“ с Акт за публична общинска собственост № 865 от 13.07.2020г. 

ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 104-„н“; 

10. Поземлен имот с идентификатор 44781.330.4, зем. с.Лялинци, общ.Трън, 

местност  „------------“, площ 5434 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „0“ с Акт за частна общинска собственост № 6464 от 

29.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 329-„и“; 

11. Поземлен имот с идентификатор 83209.28.2, зем. с.Шипковица, общ.Трън, 

местност  „При реката“, площ 36167 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, категория „0“ с Акт за частна общинска собственост № 6465 от 

29.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 370-„б“; 

12. Поземлен имот с идентификатор 87566.180.20, зем. с.Ярловци, общ.Трън, 

местност  „Кърна круша“, площ 20708 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „0“ с Акт за частна общинска собственост № 6466 от 

29.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 48-„б“; 

13. Поземлен имот с идентификатор 87566.180.21, зем. с.Ярловци, общ.Трън, 

местност  „Кърна круша“, площ 14964 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „0“ с Акт за частна общинска собственост № 6467 от 

29.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 48-„б“; 

14. Поземлен имот с идентификатор 87566.201.22, зем. с.Ярловци, общ.Трън, 

местност  „Кърна круша“, площ 2757 кв.м., Тр.пр. „Земеделска“, НТП „Друг вид 

земеделска земя“, категория „0“ с Акт за частна общинска собственост № 6468 от 

29.11.2021г. ПОПАДАЩ В ПОДОТДЕЛ 49-„е“; 

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

изискванията на чл.81 от Закона за горите. 
 

 

       Шеста точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на 

Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост 

     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 Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.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.Мариела Асенова                                     -за 

   5.Радостина Раденкова                               -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева                                        -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №141 

 

І.На   основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към 

ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Богомил Генадиев Никодимов- н-к Найда Андонова Костова- 

Гигова, решение №30-1 от 15.07.2011 г.  за признато право на собственост на ОСЗ 

гр.Трън,Общински съвет  Трън предоставя следния имот общинска собственост: 

 

1. Имот №44781.450.90 с площ от 1271 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Ливаче/Некино добиче“ в  землището на с.Лялинци, образуван от имот  

№61501.450.53, целият от 5123 кв.м., ливада, 6 категория, за който има съставен 

АчОС № 6471/02.12.2021г. 

2. Имот №44781.470.24 с площ от 831 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Крънец/Средорек“ в  землището на с.Лялинци, образуван от имот  №61501.470.16, 

целият от 1679 кв.м., нива, 7 категория, за който има съставен АчОС № 

6473/02.12.2021г. 

3. Имот №44781.470.25 с площ от 848 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Крънец/Средорек“ в  землището на с.Лялинци, образуван от имот  №61501.470.16, 

целият от 1679 кв.м., нива, 7 категория, за който има съставен АчОС № 

6473/02.12.2021г. 

4. Имот №44781.470.26 с площ от 1213 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Шиндиница/Средорек“ в  землището на с.Лялинци, образуван от имот  

№61501.470.9, целият от 2296 кв.м., нива, 7 категория, за който има съставен АчОС 

№ 6472/02.12.2021г. 

5. Имот №44781.490.48 с площ от 1125 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Мале нивице/Мирна ливада“ в  землището на с.Лялинци, образуван от имот  

№61501.490.27, целият от 2392 кв.м., ливада, 7 категория, за който има съставен 

АчОС № 6474/02.12.2021г. 

6. Имот №44781.530.58 с площ от 1256 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Средни дел/Под броячка“ в  землището на с.Лялинци,  нива, 6 категория, за който 

има съставен АчОС № 6475/02.12.2021г 

7. Имот №44781.560.287 с площ от 1075 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Кривошия/Кюнец“ в  землището на с.Лялинци, образуван от имот  №61501.560.39, 
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целият от 4760 кв.м., нива, 7 категория, за който има съставен АчОС № 

6476/02.12.2021г. 

8. Имот №44781.560.288 с площ от 1184 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Под кръст/Кюнец“ в  землището на с.Лялинци, образуван от имот  №61501.560.39, 

целият от 4760 кв.м., нива, 7 категория, за който има съставен АчОС № 

6476/02.12.2021г. 

9. Имот №44781.560.289 с площ от 1061 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Турска ливада/Кюнец“ в  землището на с.Лялинци, образуван от имот  

№61501.560.39, целият от 4760 кв.м., нива, 7 категория, за който има съставен АчОС 

№ 6476/02.12.2021г. 

10. Имот №44781.560.290 с площ от 1441 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Турска ливада/Кюнец“ в  землището на с.Лялинци, образуван от имот  

№61501.560.39, целият от 4760 кв.м., нива, 7 категория, за който има съставен АчОС 

№ 6476/02.12.2021г. 
 
 

       Седма точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на 

Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост 

     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 Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.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.Мариела Асенова                                     -за 

   5.Радостина Раденкова                               -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева                                        -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №142 
 

 

І.На   основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към 

ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Роска Димитрова Спасова- н-к Иван Гигов Ивчин, решение 
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№1/40 от 19.03.1993 г.  за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън,Общински 

съвет  Трън предоставя следния имот общинска собственост: 

     1. Имот №61501.80.12 с площ от 913 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Варница/Глогове“ в  землището на с.Радово целият от 913 кв.м.,пасище, 10 

категория, за който има съставен АпОС № 1424/03.12.2021г. 

    2. Имот №61501.80.34 с площ от 788 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Вир/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, целият 

от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

     3. Имот №61501.80.35 с площ от 2731 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Опеченяк/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, 

целият от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

    4. Имот №61501.80.36 с площ от 3099 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Опеченяк/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, 

целият от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

5. Имот №61501.80.37 с площ от 1256 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Колибие/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, 

целият от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

6 Имот №61501.80.38 с площ от 2982 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Гумнище/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, 

целият от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

7. Имот №61501.80.39 с площ от 843 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Варница/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, 

целият от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

8. Имот №61501.80.40 с площ от 3797 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Варница/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, 

целият от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

9. Имот №61501.80.41 с площ от 2725 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Вада/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, целият 

от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

10. Имот №61501.80.42 с площ от 3933 кв.м., находящ се  в мест.                    

„Каракашица/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, 

целият от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

11. Имот №61501.80.43 с площ от 1169 кв.м., находящ се  в мест.                    “Нен 

падина/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, целият 
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от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

12. Имот №61501.80.44 с площ от 1478 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Сливие/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, 

целият от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

13.Имот №61501.80.45 с площ от 1264 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Дръмаци/Могилка“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.80.4, 

целият от 31897 кв.м., пасище , 10 категория, за който има съставен АпОС № 

1423/02.12.2021г. 

14. Имот №61501.130.257 с площ от 2305 кв.м., находящ се  в мест.                    

“Вир/Тошино блато“ в  землището на с.Радово, образуван от имот  №61501.130.122, 

целият от 10198 кв.м., нива , 10 категория, за който има съставен АчОС № 

6470/02.12.2021г. 

 

Осма точка.Питане. 

 

     Питане към кмета на общината не бе отправено.  

 

      Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:          - п -                                             

                                                                                            /Б.Харалампиев/ 

                                             

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: 

          М.Маринова - п - 

Съгласно Заповед № РД-05-686/21.12.2021г.  

 

 


