
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   Т Р Ъ Н 
 

ПРОТОКОЛ №5 
 

Днес 05.05.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън 

се проведе  заседание на Общински съвет Трън.  

На заседанието присъстваха 8 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха 

Р.Раденкова,Т.Исаева,Т.Минков 

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 8 общински съветници от общ брой 11, отсъстват трима. 

 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.  

 На 29.04.2022г.в Общинска администрация Трън постъпи писмо от Министъра на 

здравеопазването проф. Асена Сербезова, относно предстояща актуализация на 

Националната здравна карта. В тази връзка предлагам,  като точка 20 в Дневния 

ред да бъде включена  извънредна  докладна, а именно: Определяне на 

представител на Община Трън за член на областна комисия за изработване на 

областна здравна карта. 

  Който е съгласен  моля да гласува. 

  С 8 гласа “за“ предложението се  приема . 

  Имате ли други предложения и допълнения към Дневния ред? 

  Ако нямате, да преминем към гласуване на дневния ред с направеното изменение 

и допълнение. 

  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 8 гласа „за” , Общински съвет Трън прие 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №35 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
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   1. Приемане на отчета по бюджета и извънбюджетните сметки на Община Трън 

за 2021 г. 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

2. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Трън (ПИРО) за 

периода 2021-2027 г. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

4. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на  подробен  

устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в кв.33 на гр.Трън. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

5. Разрешение за изработване на проект за обособяване на нов поземлен имот с 

проектен № 320 от кадастралния план на с.Забел общ.Трън и разрешение за 

урегулиране на същия в УПИ III-320, кв.19 по ПУП на с.Забел, общ.Трън. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

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

общинска собственост на община Трън за 2022 год. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

7. Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим имот – публична 

общинска собственост на община Трън,  представляващ част от сграда с 

идентификатор №73273.550.726.6, по кадастралната карта на гр.Трън. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

8. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи  земеделска земя от 

ОПФ с н.т.п. - ниви в землищата на населените места на община Трън. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

9. Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост на община Трън,  представляващ  хижа „Руй“, находяща се в 

землището на с.Забел по кад.карта на с.Забел. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

10. Обявяване на открит конкурс за маркиране на подлежащи за сеч дървета, 

изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината 

/ВИП, техн.просеки/ и нейното трайно обозначаване на терена, сортиментиране и 

изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за насаждения, 

предвидени за отдаване на ползването в тях за периода 2022-2023г. в горски 

територии, собственост на община Трън. 

                                                      Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

11. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за 

предоставяне ползването на дървесината от тях чрез продажба на стояща дървесина 

на корен. 

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

12. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба 

по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№63 

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 
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13. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба 

по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№64 

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба 

по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№65 

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

15. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба 

по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№66 

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

16. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба 

по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№67 

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

17. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба 

по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№68 

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

18. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба 

по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№69 

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

19. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба 

по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№71 

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 20. Определяне на представител на Община Трън за член на областна комисия за 

изработване на областна здравна карта. 
                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

21.Питания. 

 

 

 

    Първа точка. Приемане на отчета по бюджета и извънбюджетните сметки на 

Община Трън за 2021 г. 

    По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Д.Илкова-Бюджет и ТРЗ .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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  №36 

  

      На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.140 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет Трън приема отчета по бюджета и извънбюджетните 

сметки на Община Трън за 2021 г. 
 

 

 

      Втора точка. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Трън 

(ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

    По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Р.Младенова-Зам.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 8 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

 РЕШЕНИЕ №37 

 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 13, ал.4, чл.23, ал.1 и чл.24, т.1 от Закона за регионално 

развитие Общински съвет Трън приема „План за интегрирано развитие на Община 

Трън за периода 2021-2027 г.“ 

На основание чл.13, ал.5 от Закона за регионално развитие кметът на Община 

Трън да представи одобрения  „План за интегрирано развитие на Община Трън за 

периода 2021-2027г“ пред Областния съвет за развитие на област Перник в тримесечен 

срок от приемането му. 

 

 

   Трета точка. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г. 
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      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 8 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №38 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА и чл.3, от Правилника за прилагане на 

закона за закрила на детето, Общински съвет гр. Трън приема Общинска програма за 

закрила на детето за 2022г. 

 
 

      Четвърта точка. Разрешение за изработване на проект за частично изменение 

на  подробен  устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в кв.33 на гр.Трън 

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

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

представен от А.Байкушева.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 8 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

РЕШЕНИЕ №39 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, 

Общинския съвет гр.Трън  

 

                                                      Р Е Ш И : 

 

         1.Дава съгласието си за изработване на проект за частично изменение на  

подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/  в кв.33 на гр.Трън като се 

променя уличната регулация между ОТ 82б-82а-82в-82 и същата  минава по 

кадастралните граници на ПИ 73273.550.16, 73273.550.739 , 73273.550.737, 

73273.550.15, 73273.550.1145 и 73273.550.13. 

           2. Дава съгласието си за промяна на устройствената зона от „Оз“ в „Ж.м“ на 

основание чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ. 
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      Пета точка. Разрешение за изработване на проект за обособяване на нов поземлен 

имот с проектен № 320 от кадастралния план на с.Забел общ.Трън и разрешение за 

урегулиране на същия в УПИ III-320, кв.19 по ПУП на с.Забел, общ.Трън. 

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

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

представен от С.Ефтимова.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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №40 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.134, ал.2, т.4 

,т.6 от ЗУТ  Общински съвет гр.Трън 

 

                                                      Р Е Ш И: 

 

1. Допуска изработване на проект за отразяване на нов поземлен имот №320 с 

площ от 11253кв.м. в кадастралния план на с.Забел , общ.Трън. 

2. Допуска изработване на проект за урегулиране на новообразуван поземлен 

имот №320 в УПИ III-320 с площ 11253кв.м., кв.19 по ПУП на с.Забел, общ.Трън, 

при което съществуващата улица между о.т.239-240 се удължава по цялата северна 

граница на новия УПИ и завършва с обръщало.     Новата улична отсечка е с ширина 

3.50м. и в края се проектира нова осова точка 298. В края на улица с осови точки 

296-297 се обособява обръщало.    
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       Шеста точка. Актуализация на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2022 год. 

      По материала докладва Д-р В.Шишкова член 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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

РЕШЕНИЕ №41 

 

 

      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 2022г., съгласно Приложение№1.     

 

ІІ. Под наем 
№ № по ред от 

год. пр. 

имот 

 

площ 

кв.м. 

 

описание 

1. 1. С. Главановци  7639 Зем.имот 

14979.90.44 

2. 2. С. Главановци  5595 Зем.имот 

14979.90.77 

3. 3. С. Главановци  4499 Зем.имот 

14979.90.80 

4. 4. С. Главановци  4335 Зем.имот 

14979.90.92 

5. 5. Част от сграда – публична общинска 

собственост на община Трън, с 

идентификатор №73273.550.726.6, 

находящ се в гр.Трън, ул.“Александър 

10  Гараж/склад 
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Стамболийски“ №29.  

 

 
 

        Седма точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим 

имот – публична общинска собственост на община Трън,  представляващ част от 

сграда с идентификатор №73273.550.726.6, по кадастралната карта на гр.Трън. 

      По материала докладва М.Асенова Председател 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 Д-р В.Шишкова член 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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №42 

 

        1. На   основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,   чл.14, ал.7 от Закона за 

общинската собственост и чл. 15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество (приета с Р№33/28.02.2019 г. ОбС Трън), 

Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде отдаден под наем недвижим имот 

публична общинска собственост на община Трън, представляващ част от сграда с 

площ от 10 кв.м. с идентификатор №73273.550.726.6, с функционално 

предназначение: хангар, депо, гараж, цялата с площ от 110 кв.м.  Сградата е 

разположена в поземлен имот с идентификатор №73273.550.726 по кадастралната 

карта на гр.Трън, актуван с АПОС №259/31.07.2012г. 

   2. Обектът се отдава за гараж / склад  за срок от  5 /пет/  години. 

   3. Общински съвет Трън, на основание чл.14, ал.8 от ЗОС, одобрява  началната  

цена  на месечен наем на  посочения  обект да е в размер на  8.00 лв /осем лева и 00 
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ст./, съгласно определените базисни наемни цени в приложение №1 към чл.16 ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

     4. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за отдаване под наем на 

имота съгласно чл.14, ал.2  от ЗОС чрез публичен търг с явно наддаване.  

 

 

       Осма точка. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи  

земеделска земя от ОПФ с н.т.п. - ниви в землищата на населените места на община 

Трън. 

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

околна среда.Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, 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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №43 

 

На   основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.24а, ал. 5   от ЗСПЗЗ  и  

чл.82 , ал.1, 2 и 3 Т.1, съгласно приложение № 2 от НРПУРОИ, Общински съвет  Трън  

дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно 

наддаване за срок от 5 /пет/ стопански  години, считано от 2022/2023г.  земеделски 

земи от ОПФ с н.т.п. -  ниви, както следва:                                                                                     

1. Имот № 14979.90.44 с н.т.п. – нива с площ от 7639 кв.м, 9 категория, местност 

“Округлица“ в землището на с. Главановци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 76,39 лв. /седемдесет и шест  лв. и 39 ст./ годишен наем;         
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2. Имот № 14979.90.77  с н.т.п. – нива с площ от 5595 кв.м, 9 категория, местност “ 

Округлица“ в землището на с. Главановци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 55,95 лв. /петдесет и пет лв. и 95 ст./ годишен наем;         

3. Имот № 14979.90.80 с н.т.п. – нива с площ от 4499 кв.м, 9 категория, местност 

“Округлица“ в землището на с. Главановци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 44,99 лв. /четиридесет и четири лв. и 99 ст./ годишен наем;         

4. Имот № 14979.90.92 с н.т.п. – нива с площ от 4335 кв.м, 9 категория, местност 

“Округлица“  в землището на с. Главановци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 43,35 лв. /четиридесет и три лв. и 35 ст./ годишен наем;         

2. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината. 

 

 

       Девета точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим 

имот – частна общинска собственост на община Трън,  представляващ  хижа „Руй“, 

находяща се в землището на с.Забел по кад.карта на с.Забел. 

     По материала докладва М.Асенова Председател 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 Д-р В.Шишкова член 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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №44 

 
 

1. На   основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,   чл.14, ал.1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Р№33/28.02.2019 г. 
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ОбС Трън) Общински съвет  Трън дава съгласието си да бъде отдаден под наем    

недвижим имот - частна общинска собственост на община Трън,  представляващ: 

Масивна сграда с идентификатор № 30017.50.315.1 със ЗП 193кв.м., на два 

етажа, предназначение:  курортна, туристическа сграда, заедно с имот с 

идентификатор  №30017.50.315 с площ от 680 кв.м.по одобрената кадастрална карта 

на с.Забел,  за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 

5854/09.12.2020г. на Кмета на Община Трън. 

2. Обектът се отдава за развитие на туристическа дейност  за срок от 10 /десет/  

години. 

3. Общински съвет гр.Трън на основание чл.14, ал.8 от ЗОС одобрява  началната  

цена  на месечния наем на  посочения  обект да е в размер на 500 лв / петстотин  

лева  /, съгласно изготвена  пазарна оценка от оценител на имоти. 

      4. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за отдаване под наем на 

имота съгласно чл.14, ал.2  от ЗОС чрез публичен търг с явно наддаване.  

 

 

   Десета точка. Обявяване на открит конкурс за маркиране на подлежащи за сеч 

дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на 

дървесината /ВИП, техн.просеки/ и нейното трайно обозначаване на терена, 

сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за 

насаждения, предвидени за отдаване на ползването в тях за периода 2022-2023г. в 

горски територии, собственост на община Трън. 

     По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Т.Исаев.Комисията приема предложения материал и предлагат на Общински съвет 

също да го приеме.  

      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 Т.Исаев.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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 
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РЕШЕНИЕ №45 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.1, 

вр. с чл.10, ал.1, т.18, вр. с чл.12, ал1 от Наредба 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, Общински съвет 

Трън 

 

                                              РЕШИ: 

 

1. Да бъде обявен открит конкурс за маркиране на подлежащи за сеч дървета, 

изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината 

/ВИП, техн.просеки/ и нейното трайно обозначаване на терена, сортиментиране и 

изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за насаждения, 

предвидени за отдаване на ползването в тях за периода 2022-2023г. в горски 

територии, собственост на община Трън с прогнозна стойност от 154 700 лева без 

ДДС. 

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

 

 

     Единадесета точка. Определяне на горски територии, собственост на Община 

Трън за предоставяне ползването на дървесината от тях 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 Т.Исаев.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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 
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РЕШЕНИЕ №46 
 

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

връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1, т.1 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, 

във връзка с чл.61, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от Наредбата за управление на горски 

територии - собственост на Община Трън, приета с Решение №18/ 19.12.2019г на 

ОбС-Трън, Общински съвет Трън  

 

РЕШИ 

 

1. Ползването на дървесина от териториите-общинска собственост, попадащи 

в землищата на: 

 с.  Милославци - отдел/подотдел/имот/ №: 19/ф/ 286050, 286049; 

19/с1/230017, 230037; 19/о/ 286046, 286047; 20/р/ 286044; 20/ф/ 190002,190001; 22/в/ 

286034, 286035, 286036; 22/н/283015, 283016; 23/х/283020, 283019; 

23/ц/283020,283021; 23/ф/283020/019/017/021; 27/г/282061; 27/и/282061/062/; 

27/р/281010; 27/у/281007, 250018 – площи за извеждане на възобновителна и/или 

санитарна/принудителна сеч съгласно одобрено план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

 с.  Милославци - отдел/подотдел/имот/ №: 19/н/ 286046; 19/е2/270024, 

270023; 20/м/ 286045,286044; 20/б/286042; 22/м/286038/039/040/014;  – площи за 

извеждане на отгледна и/или санитарна/принудителна сеч съгласно одобрено 

план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с.  Насалевци - отдел/подотдел/имот/ №: 17/ж/232015, 232014; 17/з/232016, 

232014; 18/е/233007, 233006– площи за извеждане на отгледна и/или 

санитарна/принудителна сеч и 18/р/233017, 233016- площ за извеждане на 

възобновителна сеч съгласно одобрено план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Бутроинци - отдел/подотдел/имот/ №: 268/з/116016, 116014, 

117006,117007, 117005 - площи за извеждане на принудителна сеч, съгласно 

одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Неделково-отдел/подотдел/имот/ №: 309/е/ 77002; 309/ж/116007, 116009, 

309/и/77003; 309/у/118117, 52003, 52004; 309/л/116004; 309/м/78005; 309/о/118117; 

118009, 118010; 309/с/118005, 118006, 310/ж/111007, 310/а/20008, 20009; 

310/в/111006; 310/г/111005; 310/ю/82026; 312/а/110004, 110005 - площи за извеждане 

на отгледна и/или принудителна сеч съгласно одобрено план-извлечение за 

промяна вида и интензивността на сечта за 2022г; 

 с. Лялинци - отдел/подотдел/имот/ №: 312 /ц/ 520006; 312/х/ 520006; 329/о/ 

658006, 268005 - площи за извеждане на  отгледна и/или принудителна сеч 

съгласно одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 

2022г.; 



 

14 

 

 

 с. Парамун - отдел/подотдел/имот/ №: 312/ш/82002; 312 /г1/83004, 83005; 

312/б1/80003, 80242; 313/а/73002 - площи за извеждане на отгледна  и/или 

принудителна сеч след съгласуване план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Стайчовци - отдел/подотдел/имот/ №: 150/б/ 100026,100023,100027 – 

площ за извеждане на отгледна сеч след съгласуване план-извлечение за промяна 

вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Насалевци - отдел/подотдел/имот/ №: 18/б/ 230008, 230007, 233006; 

18/к/233016 - площи за извеждане на отгледна и/или принудителна сеч след 

съгласуване план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Зелениград - отдел/подотдел/имот/ №: 29/з/ 301108, 180107; 36/а/ 301110 - 

площи за извеждане на отгледна сеч след съгласуване план-извлечение за промяна 

вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Милкьовци - отдел/подотдел/имот/ №: 354 /к/ 019012, 019025, 019024, 

019023, 019022, 000152 - площ за извеждане на отгледна и/или санитарна 

принудителна сеч след съгласуване план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Шипковица - отдел/подотдел/имот/ №: 374/а/ 130135, 130159, 130137, 

130138, 130141; 374/б/370005 - площи за извеждане на на отгледна и/или 

санитарна/принудителна сеч след съгласуване план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Видрар - отдел/подотдел/имот/ №: 454 /п/ 101016, 101017 - площ за 

извеждане на отгледна и/или санитарна/принудителна сеч след съгласуване план-

извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Бусинци - отдел/подотдел/имот/ №: 72 /а/ 340033, 350025/26, 340022; 

72/е/240020, 240018; 72/ч/240026; 73/е/240002, 240018 - площи за извеждане на 

отгледна и/или санитарна/принудителна сеч след съгласуване план-извлечение за 

промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Туроковци - отдел/подотдел/имот/ №: 205 /и/163001 - площ за извеждане 

на отгледна и/или санитарна/принудителна сеч след съгласуване план-извлечение 

за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 

 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. 

Гореизброените подотдели са съгласно проведена инвентаризация на горските 

територии през 2021г. 

2. Началните цени на обектите за предоставяне ползването чрез продажба 

на стояща дървесина на корен се формират съгласно Решения №№  113/31.07.2013г. и  

34/07.04.2022г на Общински съвет Трън. 

3. Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението. 
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   Дванадесета 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 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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №47 

 

 

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

ЗСПЗЗ, искане от Борислав Ангелов Борисов- н-к Георги Колев Петров, решение 

№1/19 от 08.02.1993 г.  за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън,Общински 

съвет  Трън предоставя следния имот общинска собственост: 

1. Имот №27084.20.108 с площ от 3292 кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Алекса“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, изоставена 

орна земя  от 97036кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС №6499/ 

25.03.2022г. 

2. Имот №27084.20.109 с площ от 2029 кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Въртоп“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, изоставена 

орна земя  от 97036кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС №6499/ 

25.03.2022г. 

3. Имот №27084.20.110 с площ от 5341кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Дрен“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, изоставена 

орна земя  от 97036 кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС 

№6499/25.03.2022г. 

4. Имот №27084.20.111 с площ от  1131кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Пейна падина“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, 



 

16 

 

 

изоставена орна земя  от 97036 кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС 

№6499/ 25.03.2022г. 

5. Имот №27084.20.112 с площ от  1218 кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Меча падина“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, 

изоставена орна земя  от 97036кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС 

№6499/ 25.03.2022г. 

6. Имот №27084.20.113 с площ от  1177 кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Делница“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, 

изоставена орна земя  от 97036кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС 

№6499/ 25.03.2022г. 

7. Имот №27084.20.114 с площ от  1165 кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Рид“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, изоставена 

орна земя  от 97036 кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС №6499/ 

25.03.2022г. 

8. Имот №27084.20.115 с площ от  1252 кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Тършевина“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, 

изоставена орна земя  от 97036 кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС 

№6499/ 25.03.2022г 

9. Имот №27084.20.116 с площ от  1359 кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Райна глава“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, 

изоставена орна земя  от 97036 кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС 

№6499/ 25.03.2022г. 

10. Имот №27084.20.117 с площ от  1007кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Гялин мост“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, 

изоставена орна земя  от 97036кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС 

№6499/ 25.03.2022г. 

11. Имот №27084.20.118 с площ от  679 кв.м., находящ се  в мест. “Чукаре 

/Брод“ в  землището на с.Ездимирци, образуван от имот  №27084.20.4, изоставена 

орна земя  от 97036кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС №6499/ 

25.03.2022г 

 
 

 

     Тринадесета 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 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 Станкова 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.Мариела Асенова                                     -за 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №48 

 

 

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

ЗСПЗЗ, искане от Александър Христов Алексов - н-к Алекси Атанасов Златков, 

решение №36517 от 08.12.1992 г.  за признато право на собственост на ОСЗ 

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

 

1.Имот №51343.45.575 с площ от 1504 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Бели брег“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.500,  целият от 5477 кв.м.,  нива, 9 категория, за който има съставен АчОС 

№6501/ 24.03.2022г. 

2.Имот №51343.45.576 с площ от 1068 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Бели брег“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.500,  целият от 5477 кв.м.,  нива, 9 категория, за който има съставен АчОС 

№6501/ 24.03.2022г. 

3.Имот №51343.45.577 с площ от 996 кв.м., находящ се  в мест. “Неготинци/Бели 

брег“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.45.500,  целият от 

5477 кв.м.,  нива, 9 категория, за който има съставен АчОС №6501/ 24.03.2022г. 

4.Имот №51343.45.578 с площ от 1184 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Корин“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.45.500,  

целият от 5477 кв.м.,  нива, 9 категория, за който има съставен АчОС №6501/ 

24.03.2022г. 

5.Имот №51343.45.579 с площ от 724 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Кория“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.45.500,  

целият от 5477 кв.м.,  нива, 9 категория, за който има съставен АчОС №6501/ 

24.03.2022г. 

 

6.Имот №51343.45.580 с площ от 2767 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Заграня“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.45.2,  

целият от 15355 кв.м.,  ливада, 9 категория, за който има съставен АчОС №6500/ 

24.03.2022г. 

7.Имот №51343.45.581 с площ от 2391 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Орлово гнездо“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  
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№51343.45.2,  целият от 15355 кв.м.,  ливада, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6500/ 24.03.2022г. 

8.Имот №51343.45.582 с площ от 2497 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Висока чука“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.2,  целият от 15355 кв.м.,  ливада, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6500/ 24.03.2022г. 

9.Имот №51343.45.583 с площ от 1728 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Глетавица“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.2,  целият от 15355 кв.м.,  ливада, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6500/ 24.03.2022г. 

10.Имот №51343.45.584 с площ от 1142 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Гробище“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.45.1,  

целият от 76434 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1431/ 

28.03.2022г. 

11.Имот №51343.45.585 с площ от 3003 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Над вада“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.45.1,  

целият от 76434 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1431/ 

28.03.2022г. 

12. Имот №51343.45.586 с площ от 3152 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Умни дол“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.1,  целият от 76434 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен 

АпОС №1431/ 28.03.2022г. 

13. Имот №51343.45.587 с площ от 2168 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Умни дол“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.1,  целият от 76434 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен 

АпОС №1431/ 28.03.2022г. 

14. Имот №51343.45.588 с площ от 2167 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Мала падина“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.1,  целият от 76434 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен 

АпОС №1431/ 28.03.2022г. 

15. Имот №51343.45.589 с площ от 561 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Стеина нива“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.1,  целият от 76434 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен 

АпОС №1431/ 28.03.2022г. 

16. Имот №51343.45.590 с площ от 2632 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Стеина нива“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.1,  целият от 76434 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен 

АпОС №1431/ 28.03.2022г. 

17. Имот №51343.45.591 с площ от 3046 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Ракина чука“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.45.1,  целият от 76434 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен 

АпОС №1431/ 28.03.2022г. 

18. Имот №51343.45.592 с площ от 980 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Ракина чука“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  
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№51343.45.1,  целият от 76434 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен 

АпОС №1431/ 28.03.2022г. 

19. Имот №51343.45.593 с площ от 1535 кв.м., находящ се  в мест. 

“Неготинци/Чешма“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.45.2,  

целият от 15355 кв.м.,  ливада, 9 категория, за който има съставен АчОС №6500/ 

24.03.2022г. 

20. Имот №51343.67.27 с площ от 2221 кв.м., находящ се  в мест. 

“Самовилняк/Тиня“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.67.20,  

целият от 3676 кв.м.,  ливада, 5 категория, за който има съставен АчОС №6502/ 

24.03.2022г. 

21. Имот №51343.67.28 с площ от 825 кв.м., находящ се  в мест. 

“Самовилняк/Тиня“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.67.20,  

целият от 3676 кв.м.,  ливада, 5 категория, за който има съставен АчОС №6502/ 

24.03.2022г 

22. Имот №51343.67.29 с площ от 627 кв.м., находящ се  в мест. 

“Самовилняк/Куленова бара“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.67.20,  целият от 3676 кв.м.,  ливада, 5 категория, за който има съставен 

АчОС №6502/ 24.03.2022г 

23. Имот №51343.69.534 с площ от 7831 кв.м., находящ се  в мест. “Герчева 

падина/Чардак“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.69.40,  

целият от 46762 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1432/ 

28.03.2022г 

24. Имот №51343.69.535 с площ от 2051 кв.м., находящ се  в мест. “Герчева 

падина/Над дупка“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.69.40,  

целият от 46762 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1432/ 

24.03.2022г 

25. Имот №51343.69.536 с площ от 3388 кв.м., находящ се  в мест. “Герчева 

падина/Над друм“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.69.40,  

целият от 46762 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1432/ 

24.03.2022г 

26. Имот №51343.69.537 с площ от 1522 кв.м., находящ се  в мест. “Герчева 

падина/Над осике“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  №51343.69.40,  

целият от 46762 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1432/ 

24.03.2022г 

27. Имот №51343.69.538 с площ от 1309 кв.м., находящ се  в мест. “Герчева 

падина/Почекаини венци“ в  землището на с.Неделково, образуван от имот  

№51343.69.40,  целият от 46762 кв.м.,  пасище, 9 категория, за който има съставен 

АпОС №1432/ 24.03.2022г 
 

 

     Четиринадесета 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 
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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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №49 

 

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

ЗСПЗЗ, искане от Йордан Стоилов Стоилов- н-к Стоил Гьорев, решение №1/37 от 

12.02.1993 г.  за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън,Общински съвет  Трън 

предоставя следния имот общинска собственост: 

 

1.Имот №55453.35.34 с площ от 2822 кв.м., находящ се  в мест. “Шавар /Циг.сол“ в  

землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.35.7, пасище  от 7626 кв.м., 5 

категория, за който има съставен АпОС №1428/ 28.03.2022г. 

2.Имот №55453.38.167 с площ от 9404 кв.м., находящ се  в мест. “Лескова падина 

/Папратта“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.38.1, пасище  от 

46917 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1429/ 28.03.2022г 

3.Имот №55453.38.168 с площ от 2540 кв.м., находящ се  в мест. “Лескова падина 

/Марин кладенец“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.38.1, пасище  

от 46917 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1429/ 28.03.2022г 

4.Имот №55453.38.169 с площ от 10872 кв.м., находящ се  в мест. “Лескова падина 

/Ивчино бранище“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.38.1, 

пасище  от 46917 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1429/ 28.03.2022г 

5.Имот №55453.38.170 с площ от 5479 кв.м., находящ се  в мест. “Лескова падина 

/Брес“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.38.1, пасище  от  

46917кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1429/ 28.03.2022г 

6.Имот №55453.38.171 с площ от 4791 кв.м., находящ се  в мест. “Лескова падина 

/Борие“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.38.1, пасище  от  46917 

кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1429/ 28.03.2022г. 
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7.Имот №55453.38.172 с площ от 5506 кв.м., находящ се  в мест. “Лескова падина / 

Брод“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.38.1, пасище  от 46917 

кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1429/ 28.03.2022г. 

8.Имот №55453.38.173 с площ от 4683 кв.м., находящ се  в мест. “Лескова падина “ 

в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.38.1, пасище  от 46917 кв.м., 10 

категория, за който има съставен АпОС №1429/ 28.03.2022г. 

9.Имот №55453.38.174 с площ от 3642 кв.м., находящ се  в мест. “Лескова падина “ 

в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.38.1, пасище  от  46917кв.м., 10 

категория, за който има съставен АпОС №1429/ 28.03.2022г. 

10.Имот №55453.39.130 с площ от 1415 кв.м., находящ се  в мест.“Радовица“ в  

землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.39.5, пасище  от 199154 кв.м., 10 

категория, за който има съставен АпОС №1435/ 28.03.2022г. 

11.Имот №55453.39.131 с площ от 17324 кв.м., находящ се  в мест.“Радовица“ в  

землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.39.5, пасище  от 199154 кв.м., 10 

категория, за който има съставен АпОС №1435/ 28.03.2022г. 

12.Имот №55453.39.132 с площ от 2895 кв.м., находящ се  в 

мест.“Радовица/Змиярник“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот 

№55453.39.5, пасище  от 199154 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС 

№1435/ 28.03.2022г 

13.Имот №55453.39.133 с площ от 5183 кв.м., находящ се  в 

мест.“Радовица/Селище“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.39.5, 

пасище  от 199154 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1435/ 

28.03.2022г 

14.Имот №55453.39.134 с площ от 3893 кв.м., находящ се  в 

мест.“Радовица/Ст.падина“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот 

№55453.39.5, пасище  от 199154 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС 

№1435/ 28.03.2022г 

15.Имот №55453.39.135 с площ от 6099 кв.м., находящ се  в 

мест.“Радовица/Страна“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.39.5, 

пасище  от 199154 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1435/ 

28.03.2022г 

16.Имот №55453.39.136 с площ от 6830 кв.м., находящ се  в 

мест.“Радовица/Гребченица“ в  землището на с.Парамун, образуван от имот 

№55453.39.5, пасище  от 199154 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС 

№1435/ 28.03.2022г. 

17.Имот №55453.86.32 с площ от 735 кв.м., находящ се  в мест.“Шамак/Шевар“ в  

землището на с.Парамун, ливада  от 735 кв.м., 10 категория, за който има съставен 

АчОС № 6506 / 25.03.2022г. 

18.Имот №55453.86.252 с площ от 4670 кв.м., находящ се  в мест.“Елъшие/Шевар“ 

в  землището на с.Парамун, образуван от имоти №55453.86.29 от 2891кв.м., 

деградирала ливада 6 категория, АчОС№ 6504/29.03.2022г и  №55453.86.30, гори и 

храсти в зем.земя  от 16545кв.м., 6 категория, за който има съставен АчОС№ 

6505/29.03.2022г. 
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19.Имот №55453.86.253 с площ от 8521 кв.м., находящ се  в мест.“Елъшие/Шевар“ 

в  землището на с.Парамун, образуван от имоти №55453.85.29 от 2786кв.м.,др.вид 

ливада, 5 категория АчОС№ 6507/29.03.2022г ;№55453.86.29 от 2891 кв.м, деградирала 

ливада 6 категория, АчОС№ 6504/29.03.2022г и  №55453.86.30, гори и храсти в 

зем.земя  16545кв.м.,6 категория, за който има съставен АчОС №6505/ 25.03.2022г. 

20.Имот №55453.86.254 с площ от 3610 кв.м., находящ се  в мест.“Елъшие/Локва“ в  

землището на с.Парамун, образуван от имот №55453.86.25 от 1005 кв.м, друг вид 

ливада, 5 категория за който има съставен АчОС №6503/ 25.03.2022г  и  №55453.86.30, 

гори и храсти в зем.земя, 6 категория от  16545кв.м., за който има съставен АчОС  

№6505/ 25.03.2022г. 
 

 

     Петнадесета 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 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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №50 

 
 

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

ЗСПЗЗ, искане от Лия Николаева Величкова- п-к Славчо Стефанов Кръстев, решение № 

06418 от 04.12.1992 г.  за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън,Общински 

съвет  Трън предоставя следния имот общинска собственост: 

 

1.Имот №07137.21.20 с площ от 616 кв.м., находящ се  в мест. “Средни рид 

/Станци“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.21.15,  целият от 
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20529 кв.м., друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, 9 

категория, за който има съставен АчОС №6489/ 25.03.2022г. 

2. Имот №07137.21.21 с площ от 661 кв.м., находящ се  в мест. “Средни рид 

/Росуле“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.21.15,  целият от 

20529 кв.м., друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, 9 

категория, за който има съставен АчОС №6489/ 25.03.2022г. 

3.Имот №07137.21.22 с площ от 492 кв.м., находящ се  в мест. “Средни рид /Рид“ в  

землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.21.15,  целият от 20529 кв.м., 

друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, 9 категория, за 

който има съставен АчОС №6489/ 25.03.2022г. 

 

4.Имот №07137.33.11 с площ от 8132 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Ковачево 

равнище“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 

398382 кв.м., пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

5. Имот №07137.33.12 с площ от 9021 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Ковачево 

равнище“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 

398382 кв.м., пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г 

6.Имот №07137.33.13 с площ от 3219 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Бъз“ в  

землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 398382 кв.м., 

пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

7.Имот №07137.33.14 с площ от 1816 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Падина“ в  

землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 398382 кв.м., 

пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

8.Имот №07137.33.15 с площ от 3601 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Падина“ в  

землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 398382 кв.м., 

пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

9.Имот №07137.33.16 с площ от 2008 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Брод“ в  

землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 398382 кв.м., 

пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

10.Имот №07137.33.17 с площ от 1520 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Брод“ в  

землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 398382 кв.м., 

пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

11.Имот №07137.33.18 с площ от 1859 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан 

/Мирославица“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият 

от 398382 кв.м., пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

12.Имот №07137.33.19 с площ от 1962 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Лелище“ 

в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 398382 кв.м., 

пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

13.Имот №07137.33.20 с площ от 3312 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Дисази“ в  

землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 398382 кв.м., 

пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

14.Имот №07137.33.21 с площ от 3192 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Дубице“ в  

землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 398382 кв.м., 

пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 



 

24 

 

 

15.Имот №07137.33.22 с площ от 4517 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Ясенова 

падина“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 

398382 кв.м., пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

16.Имот №07137.33.23 с площ от 364 кв.м., находящ се  в мест. “Дулан /Куса 

падина“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.33.1,  целият от 

398382 кв.м., пасище, 9 категория, за който има съставен АпОС №1430/ 28.03.2022г. 

17.Имот №07137.50.53 с площ от 1888 кв.м., находящ се  в мест. “Ковачево 

равнище 1/Огреня“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.50.1,  

целият от 12803 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който има съставен АчОС 

№6490/ 25.03.2022г. 

18.Имот №07137.50.54 с площ от 2843 кв.м., находящ се  в мест. “Ковачево 

равнище 1/Крушляк“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.50.1,  

целият от 12803 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който има съставен АчОС 

№6490/ 25.03.2022г. 

19. Имот №07137.50.55 с площ от 2024 кв.м., находящ се  в мест. “Ковачево 

равнище 1/Крушляк“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.50.1,  

целият от 12803 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който има съставен АчОС 

№6490/ 25.03.2022г.  

20. Имот №07137.63.39 с площ от 3119 кв.м., находящ се  в мест. “Градобие/При 

кошаре“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.63.4,  целият от 

20735 кв.м., нива, 9 категория, за който има съставен АчОС №6491/ 25.03.2022г. 

21. Имот №07137.63.40 с площ от 711 кв.м., находящ се  в мест. 

“Градобие/Селище“ в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.63.4,  

целият от 20735 кв.м., нива, 9 категория, за който има съставен АчОС №6491/ 

25.03.2022г. 

22. Имот №07137.63.41 с площ от 312 кв.м., находящ се  в мест. “Градобие/У село“ 

в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.63.4,  целият от 20735 кв.м., 

нива, 9 категория, за който има съставен АчОС №6491/ 25.03.2022г. 

23. Имот №07137.63.42 с площ от 317 кв.м., находящ се  в мест. “Градобие/У село“ 

в  землището на с.Бутроинци, образуван от имот  №07137.63.4,  целият от 20735 кв.м., 

нива, 9 категория, за който има съставен АчОС №6491/ 25.03.2022г. 
 

 
 

     Шестнадесета 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 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 Станкова да започне 

гласуването. 
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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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №51 

 

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

ЗСПЗЗ, искане от Йорданка Василева Лазарова- н-к Люба Николова Йорданова, 

решение №1/12 от 24.08.1993 г.  за признато право на собственост на ОСЗ 

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

1.Имот №15134.310.48 с площ от 2050 кв.м., находящ се  в мест. “Голема ливада 

/Кория“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот  № №15134.310.18,  целият от 

3975 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 6 категория, за който има съставен АчОС 

№6498/ 24.03.2022г. 

2.Имот №15134.310.47 с площ от 4357 кв.м., находящ се  в мест. “Голема ливада 

/Под миткини“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот  № №15134.310.17,  

целият от 6173 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 6 категория, за който има 

съставен АчОС №6497/ 24.03.2022г. 

3.Имот №15134.220.50 с площ от 9076 кв.м., находящ се  в мест. “Мали рът 

/Велково кориче“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот  № №15134.220.1,  

целият от 20112 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 6 категория, за който има 

съставен АчОС №6496/24.03.2022г. 
 

 

    Седемнадесета 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 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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №52 

 

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

ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Стоян Милков Станков- н-к Милко Станков Андонов, 

решение №1/32 от 24.10.1995 г.  за признато право на собственост на ОСЗ 

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

 

1.Имот №48252.210.44 с площ от 1529 кв.м., находящ се  в мест. “Селище 

/Орище луг“ в  землището на с.Милославци, образуван от имот  №48252.210.32  

целият от 140229 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има 

съставен АчОС №6511/ 18.04.2022г. 

2.Имот №48252.210.43 с площ от 639 кв.м., находящ се  в мест. “Селище 

/Чука“ в  землището на с.Милославци, образуван от имот  №48252.210.32  целият от 

140229 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6511/ 18.04.2022г. 

3.Имот №48252.210.42 с площ от 569 кв.м., находящ се  в мест. “Селище 

/Блато“ в  землището на с.Милославци, образуван от имот  №48252.210.32  целият от 

140229 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6511/ 18.04.2022г. 

4.Имот №48252.210.41 с площ от 713 кв.м., находящ се  в мест. “Селище /Луг 

долина“ в  землището на с.Милославци, образуван от имот  №48252.210.32  целият от 

140229 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6511/ 18.04.2022г. 

5.Имот №48252.210.40 с площ от 770 кв.м., находящ се  в мест. “Селище 

/Ограня“ в  землището на с.Милославци, образуван от имот  №48252.210.32  целият 

от 140229 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6511/ 18.04.2022г. 

6.Имот №48252.210.39 с площ от 691 кв.м., находящ се  в мест. “Селище /Под 

дувар“ в  землището на с.Милославци, образуван от имот  №48252.210.32  целият от 

140229 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6511/ 18.04.2022г. 

7.Имот №48252.210.38 с площ от 1504 кв.м., находящ се  в мест. “Селище 

/Будинка“ в  землището на с.Милославци, образуван от имот  №48252.210.32  целият 

от 140229 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6511/ 18.04.2022г. 
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8.Имот №48252.210.37 с площ от 1598 кв.м., находящ се  в мест. “Селище 

/Павличе“ в  землището на с.Милославци, образуван от имот  №48252.210.32  целият 

от 140229 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6511/ 18.04.2022г. 

9.Имот №48252.210.36 с площ от 1533 кв.м., находящ се  в мест. “Селище 

/валог“ в  землището на с.Милославци, образуван от имот  №48252.210.32  целият от 

140229 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има съставен 

АчОС №6511/ 18.04.2022г. 
 
 

    Осемнадесета 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 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 Станкова 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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №53 

 

 

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

ЗСПЗЗ, искане от Йорданка Василева Лазарова- н-к Младен Стефанов Цветков, 

решение №1/7 от 24.06.1993 г.  за признато право на собственост на ОСЗ 

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

 

1.Имот №10478.10.130 с площ от 2603 кв.м., находящ се  в мест. “Логатова кория 

/Дел“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.10.22, из.орна земя и 

№10478.10.24, пасище съответно  от 68685 кв.м. и 27595кв.м./, 9 категория, за които 

има съставен АчОС №6498/ 24.03.2022г. и АпОС №1433/ 28.03.2022г. 
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2.Имот №10478.10.131 с площ от 4073кв.м., находящ се  в мест. “Логатова кория 

/Дел“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.10.24, пасище  от 

27595кв.м., 9 категория, за който има съставен АпОС №1433/ 28.03.2022г. 

3.Имот №10478.50.10 с площ от  3154 кв.м., находящ се  в мест. “Под пут /Широка 

падина“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.50.8, ливада  от  

13848 кв.м., 9 категория, за който има съставен АчОС №6493/ 24.03.2022г. 

4.Имот №10478.60.192 с площ от  1997 кв.м., находящ се  в мест. “Въртоп /Трещене 

круше“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.60.6, ливада  от  9931 

кв.м., 6 категория, за който има съставен АчОС №4854/ 19.11.2019г. 

5.Имот №10478.110.27 с площ от  3528 кв.м., находящ се  в мест. “Тошина шопка 

/Ясен“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.110.4, пасище от  

21079 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1134/ 28.03.2022г. 

6.Имот №10478.110.28 с площ от  3012 кв.м., находящ се  в мест. “Тошина шопка 

/Дубрава“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.110.4, пасище от  

21079 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1134/28. 03.2022г. 

7.Имот №10478.110.29 с площ от  8242 кв.м., находящ се  в мест. “Тошина шопка 

/Дубрава“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.110.4, пасище от  

21079 кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС №1134/ 28.03.2022г. 

8.Имот №10478.180.25 с площ от  4852 кв.м., находящ се  в мест. “Бабички  

дол/Над кория“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.180.4, из.орна 

земя от  35657 кв.м., 6 категория, за който има съставен АчОС №6494/24.03.2022г. 

9.Имот №10478.180.26 с площ от  5704 кв.м., находящ се  в мест. “Бабички  

дол/Пейчинов рид“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.180.4, 

из.орна земя от  35657 кв.м., 6 категория, за който има съставен АчОС №6494/ 

24.03.2022г. 

10.Имот №10478.180.27 с площ от  5014 кв.м., находящ се  в мест. “Бабички  

дол/Киселица“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.180.4, из.орна 

земя от  35657 кв.м., 6 категория, за който има съставен АчОС №6494/ 24.03.2022г 

11.Имот №10478.190.10 с площ от  1697 кв.м., находящ се  в мест. “Джурина 

ливада/Кошаре“ в  землището на с.Велиново, образуван от имот  №10478.190.2, ливада 

от  11471кв.м., 5 категория, за който има съставен АчОС №6495/ 24.03.2022г 
 

 

 

    Деветнадесета 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 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 Станкова да започне 

гласуването. 
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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.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Емил Младенов                                        -за 

   7. Иванка Гълъбова                                     -за 

   8.Стефан Тодоров             -за 

    С 8 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №54 

 

 

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

ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Светла Борисова Василева- н-к Асен Григоров Здравков, 

решение №1/12 от 24.08.1993 г.  за признато право на собственост на ОСЗ 

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

 

1.Имот №15134.210.42 с площ от 1040 кв.м., находящ се  в мест. “Рупиняци 

/Градище“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот  № №15134.210.42,  

целият от 1040 кв.м., неизползвана нива/угар, орница/, 9 категория, за който има 

съставен АчОС №6518/ 21.04.2022г. 

2.Имот №15134.110.124 с площ от 716 кв.м., находящ се  в мест. “Пладнище 

/Джурин влаз“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот  № №15134.110.124,  

целият от 716 кв.м.,  нива , 6 категория, за който има съставен АчОС №6517/ 

21.04.2022г. 

3.Имот №15134.80.1145 с площ от 2787 кв.м., находящ се  в мест. “Росуле 

/Кория“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот   №15134.80.105,  целият от 

10267 кв.м.,  нива, 5 категория, за който има съставен АчОС №6514/20.04.2022г. 

4.Имот №15134.80.1144 с площ от 3275 кв.м., находящ се  в мест. “Росуле 

/Шакеница“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот  №15134.80.105,  целият 

от 10267 кв.м.,  нива, 5 категория, за който има съставен АчОС №6514/20.04.2022г. 

5.Имот №15134.80.1142 с площ от 10624 кв.м., находящ се  в мест. “Росуле 

/Бусинска могила“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот  №15134.80.66,  

целият от 12531 кв.м.,  нива, 5 категория, за който има съставен АчОС 

№6513/20.04.2022г. 

6.Имот №15134.80.129 с площ от 615 кв.м., находящ се  в мест. “Росуле 

/Таралика“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот   №15134.80.129,  целият 

от 615 кв.м.,  нива, 5 категория, за който има съставен АчОС №6516/21.04.2022г. 

7.Имот №15134.80.127 с площ от 459 кв.м., находящ се  в мест. “Росуле /При 

кория“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот                     №15134.80.127,  
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целият от 459 кв.м.,  нива, 5 категория, за който има съставен АчОС 

№6515/21.04.2022г. 

8.Имот №15134.80.17 с площ от 2282 кв.м., находящ се  в мест. “Ридар 

/Стоилкова махала“ в  землището на с.Глоговица, образуван от имот   №15134.80.17,  

целият от 2282 кв.м.,  нива, 6 категория, за който има съставен АчОС 

№6512/21.04.2022г. 

 
 

   Двадесета точка. Определяне на представител на Община Трън за член на 

областна комисия за изработване на областна здравна карта. 

     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 8 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №54 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.4 от 

Закона за лечебните заведения Общински съвет Трън определя Десислава 

Димитрова Цветкова – зам.кмет на Община Трън за представител на община 

Трън в областната комисия за изработване на областна здравна карта. 

 
 

 

     Двадесет и първа точка. Питане. 

 

    Питане към кмета на общината не бе отправено.  

 

     Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:         - п -                                              

                                                                                            /Б.Харалампиев/ 

                                             

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: 

          А.Станкова  - п - 


