
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   Т Р Ъ Н 
 

ПРОТОКОЛ №10 
 

 

Днес 08.09.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън 

се проведе  заседание на Общински съвет Трън. 

На заседанието присъстваха 11 общински съветници от общ брой 11 

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 11 общински съветници от общ брой 11. 

 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 11гласа „за” , Общински съвет Трън прие 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №95 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

1. Кандидатстване на Община Трън пред ПУДООС със Заявление за 

безвъзмездна финансова помощ  с проект „Реконструкция на напорен тръбопровод 

(тласкател) от Помпена станция „Банкя“ до преходен резервоар за гр.Трън“. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    2.Oбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в община Трън  2022 - 2024 г. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

3. Неусвоени средства от трансфер за зимно поддържане 2018 г. – 2021 г. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

4. Общо събрание на сдружение „Трънско туристическо дружество“. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 
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5. Разрешение за приемане на деца над определения норматив в групите в 

ДГ,,Ален мак“ гр.Трън през учебната 2022/2023г. на  основание чл.57а, (2) от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

6. Разрешение за формиране на маломерна яслена група в ДГ,,Ален мак“ гр.Трън 

през учебната 2022/2023г. на  основание чл.59, от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

7. Одобряване изменение на подробен устройствен план в териториалния обхват 

на УПИI-157, УПИII-158, УПИ III-159, кв.18 и улица с осови точки 69 и 70 по ПУП 

на с.Бусинци, община Трън. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

8. Одобряване на подробен устройствен план за ПИ №320 с урегулирането му в 

УПИ III-320, кв.19 по ПУП на с.Забел, общ. Трън, план за застрояване на 

новообразувания УПИ, както и изменение на уличната регулация с проектиране на 

нови улични отсечки . 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

9. Одобряване изменение на подробен устройствен план в териториалния обхват 

на 73273.550.16, 73273.550.739 и 73273.550.737, кв.33 и улица с осови точки 82а-

82в по ПУП на гр.Трън, община Трън. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

10. Промяна предназначението на УПИ XV и  XVI кв.18 по ПУП на   с.Бусинци, 

община Трън, област Перник. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

11. 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 

12.Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост на УПИ I-58  

в кв.1   по регулационния  план на с. Бутроинци., целият с площ от  563 кв.м. и 

одобряване на  продажната му цена. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

13. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  

село Мрамор  и одобряване на  продажната му цена. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

14. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  

гр.Трън  и одобряване на  продажната му цена. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    15. Отчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периода 

01.01.2022г.-31.08.2022г. 
                                                       Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС 

 

16.Питания. 
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    Първа точка. Кандидатстване на Община Трън пред ПУДООС със Заявление за 

безвъзмездна финансова помощ  с проект „Реконструкция на напорен тръбопровод 

(тласкател) от Помпена станция „Банкя“ до преходен резервоар за гр.Трън“. 

    По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия. 

Материалът е 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.Който е съгласен с така предложения материал, моля да 

гласува. 

    На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  №96 

  

На основание чл.21, ал.1, т.12, т.23, чл.21, ал.2 и чл. 27 ал.3  от ЗМСМА, 

Общински съвет Трън: 

1. Дава съгласие Община Трън да кандидатства пред Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ на Община Трън, целево, необходима за изграждане 

на проект „Реконструкция на напорен тръбопровод (тласкател) от Помпена станция 

„Банкя“ до преходен резервоар за гр. Трън“, като упълномощава Кмета на Община 

Трън да изготви преписка с необходимите документи за кандидатстване и внесе 

същата в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС). 

2. При одобрение и отпускане на целевите средства възлага на Кмета на 

Община Трън да предприеме всички последващи действия за изпълнението на проект 

„Реконструкция на напорен тръбопровод (тласкател) от Помпена станция „Банкя“ до 

преходен резервоар за гр. Трън“. 

 

 
 

         Втора точка. Oбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Трън  2022 - 2024 г. 

      По материала докладва Д-р П.Костова- Председател на комисията по 

социални дейности .Материалът е разгледан на заседание на Комисията по СД, 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 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 
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 РЕШЕНИЕ №97 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и 197, ал.1 и ал.2 от Закона  за 

предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, приема Oбщинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Трън  2022 - 2024 г. 

 

 

   Трета точка. Неусвоени средства от трансфер за зимно поддържане 2018 г. – 

2021 г. 

      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 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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева          -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков              -за 

   11.Стефан Тодоров             -за 

    С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №98 

 

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 129, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 46, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 31 от 

17.03.2022 г. и ФО – 4/31.03.2022 г. на Министерство на финансите, Общински съвет 

Трън 

  

                                                         РЕШИ 
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          470 000 лв. неусвоени от предходни години от трансфера за зимно 

поддържане да бъдат разходвани за дейности по подготовка на общинските пътища за 

експлоатация при зимни условия, съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1, буква „в“ от Наредба № 

РД – 02 – 20 - 19/2012 г. на МРРБ. 

 
 

 

      Четвърта точка. Общо събрание на сдружение „Трънско туристическо 

дружество“. 

     По материала докладва М.Алексиева член 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.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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева          -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков              -за 

   11.Стефан Тодоров             -за 

    С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

РЕШЕНИЕ №99 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Трън 

 

                                                      РЕШИ 

 

Възлага на Цветислава Цветкова – кмет, определена за представител на Община 

Трън в сдружение „Трънско туристическо дружество“ с решение №157/09.11.2017г 

на ОбС Трън, да участва в Общото събрание на сдружението на 11.09.2022г от 

10:00часа, като гласува за избирането на органи на управление и има право да бъде 

предлагана и избирана в органите на управление на сдружението, както и да гласува 

по собствена преценка по останалите точки от дневния ред. 
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      Пета точка. Разрешение за приемане на деца над определения норматив в групите 

в ДГ,,Ален мак“ гр.Трън през учебната 2022/2023г. на  основание чл.57а, (2) от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

      По материала докладва М.Алексиева член 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 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №100 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и на основание чл.57а. , (2) от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, относно определяне броя на децата в групите за учебната 2022/2023 

година, Общински съвет гр. Трън  приема да бъде завишен броя на децата в групите над 

максималния брой деца по Приложение № 7,  по реда на чл.57а от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование с до 3 деца, а именно от 23 деца на 26 деца. 

 

 

       Шеста точка. Разрешение за формиране на маломерна яслена група в ДГ,,Ален 

мак“ гр.Трън през учебната 2022/2023г. на  основание чл.59, от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

      По материала докладва М.Алексиева член 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 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

РЕШЕНИЕ №101 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и на основание чл.59 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, относно определяне броя на децата в яслена група в ДГ,,Ален мак“ за 

учебната 2022/2023 година, Общински съвет гр. Трън  приема, да бъде разрешено  

формиране на маломерна яслена група в ДГ,,Ален мак“ гр.Трън през учебната 

2022/2023г. по реда  чл.59, от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, а именно 6 деца. 

 
 

        Седма точка. Одобряване изменение на подробен устройствен план в 

териториалния обхват на УПИI-157, УПИII-158, УПИ III-159, кв.18 и улица с осови 

точки 69 и 70 по ПУП на с.Бусинци, община Трън. 

      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 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.Който е съгласен с така предложения материал, моля да 

гласува. 

    На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №102 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ,   Общински съвет 

гр.Трън 

Одобрява изменение на улица с осови точки 69 и 70 по ПУП на с.Бусинци, 

общ.Трън, която става с ширина 7м. Променя се териториалния обхват на УПИI-157, 

УПИ II-158, УПИ III-159 от кв.18, като УПИI-157, кв. 18 става с площ 522кв.м., 

УПИII-158, кв.18-633кв.м. и УПИ III-159, кв.18 – 538кв.м. 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30  дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник”.  

 

 

       Осма точка. Одобряване на подробен устройствен план за ПИ №320 с 

урегулирането му в УПИ III-320, кв.19 по ПУП на с.Забел, общ. Трън, план за 

застрояване на новообразувания УПИ, както и изменение на уличната регулация с 

проектиране на нови улични отсечки . 

      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 С.Ефтимова.Комисията приема предложения материал и предлагат на 

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

материал.Няма изказвания.Който е съгласен с така предложения материал, моля да 

гласува. 

    На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №103 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ,   Общински 

съвет гр.Трън 

Одобрява проект за урегулиране на ПИ №320 по имотни граници в УПИ III-

320, кв.19 по ПУП на с.Забел, общ.Трън. Новообразуван УПИ III-320 за Жс от кв.19 е 

с площ 11253кв.м. Удължава се улица от осова точка 240 до нова проектна осова 

точка 298, завършваща с уширение. При осови точки 296-297 се обособява задънена 

улица с уширение. Предвижда се бъдещо застрояване за новообразувания УПИ в 

ограничителните линии на застрояване и със следните устройствени параметри: 

максимална височина на кота корниз – 10м.; максимална плътност на застрояване – 

50%; максимална интензивност на застрояване – 1.0 ; минимална озеленена площ – 

40%; начин на застрояване – свободно 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30  дневен срок 

от обнародването му в „Държавен вестник”.  

 

 

       Девета точка. Одобряване изменение на подробен устройствен план в 

териториалния обхват на 73273.550.16, 73273.550.739 и 73273.550.737, кв.33 и улица с 

осови точки 82а-82в по ПУП на гр.Трън, община Трън. 

      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 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.Който е съгласен с така предложения материал, моля да 

гласува. 

    На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №104 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ,   Общински съвет 

гр.Трън 

Одобрява проект за изменение на ПУП на гр.Трън, с който се обособява нов УПИ 

XXXVIII-7 в кв.33, с площ 927.00кв.м. по кадастралните граници на ПИ с идент. 

73273.550.16, 73273.550.739 и 73273.550.737 от КККР на гр.Трън. Устройствената 

зона в която попада новообразувания УПИ се променя от „Оз“ в „Жм“. Уличната 
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регулационна линия при осови точки 82а-82в се изменя по границите на 

новообразуван УПИ XXXVIII-7 за „Жм“ от кв.33 по ПУП на гр.Трън, общ.Трън. 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30  дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник”.  

    

 

   Десета точка. Промяна предназначението на УПИ XV и  XVI кв.18 по ПУП на   

с.Бусинци, община Трън, област Перник. 

    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 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.Който е съгласен с така предложения материал, моля да 

гласува. 

    На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №105 

 

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

чл.39, ал.5 от ЗУТ: 

 

 

1. Дава съгласието си за промяна предназначението на УПИ XV и  XVI кв.18 по 

ПУП на  с.Бусинци, община Трън от - „За кметство и поща“ в жилищна малкоетажна 

зона със свободно или свързано парцеларно застрояване /Жм/. 

 

    

     Единадесета точка. Актуализация на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2022 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 Н.Василева.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.Радостина Раденкова           -за 
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   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева          -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков              -за 

   11.Стефан Тодоров             -за 

    С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №106 

 

              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.     

 

 

І.  Продажба                    

   
№ № по ред 

от год. пр. 

имот 

 

площ 

кв.м. 

 

описание 

1. 8. УПИ I-58  в кв.1 по регулационния  

план на с. Бутроинци 

563 кв.м. Без построената 

в имота сграда 

2 9. ПИ с идентификатор №49196.501.48 

по одобрената кадастрална карта  на 

с.Мрамор 

531кв.м. Без построената 

в имота сграда 

3. 10 ПИ №73273.552.32 по одобрената 

кадастрална карта  на гр.Трън 

540 кв.м. Незастроен имот 

 

 

 

     Дванадесета точка. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска 

собственост на УПИ I-58  в кв.1   по регулационния  план на с. Бутроинци., целият с 

площ от  563 кв.м. и одобряване на  продажната му цена. 

     По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Н.Василева.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 

Н.Василева.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 
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представен от Н.Василева.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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева          -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков              -за 

   11.Стефан Тодоров             -за 

    С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №107 

 

 

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

общинската собственост, чл.42 от НРПУРОИ (приета с Р№33/28.02.2019 г. ОбС Трън), 

съгласно оценка от оценител, изработена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС,Общински 

съвет  Трън дава съгласието си да се продаде  следния недвижим имот – частна 

общинска собственост: 

 

 УПИ I-58  в кв.1   по регулационния  план на с. Бутроинци, целият с площ 

от  563 кв.м., без  построената  в  имота сграда при граници на имота: север: улица с 

ОТ 3-2-20 , изток: УПИ II, юг: УПИ III, запад: площад и терен за общ.нужди, актуван с  

Акт за частна общинска собственост №6546/04.08.2022г., вписан с 

вх.рег.№364/16.08.2022г., акт №32,т.2,д.№220 в Службата по вписвания гр.Трън,  на  

Христина Никифорова Христова , родена на  21.11.1967г. в размер на 4370,00лв.             

/ четири  хиляди  триста и седемдесет  лева/с ДДС. 

 

 ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 

 

 

     Тринадесета точка. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в  село Мрамор  и одобряване на  продажната му цена. 

     По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Н.Василева.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 Н.Василева.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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева          -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков              -за 

   11.Стефан Тодоров             -за 

    С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №108 

 

 

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

общинската собственост, чл.42 от НРПУРОИ (приета с Р№33/28.02.2019 г. ОбС 

Трън), съгласно оценка от оценител, изработена по реда на чл.22, ал.3 от 

ЗОС,Общински съвет  Трън дава съгласието си да се продаде  следния недвижим 

имот – частна общинска собственост: 

 

  1. Поземлен имот с идентификатор №49196.501.48, без  построената в  него 

сграда с ТПТ: урбанизирана  с НТП:  ниско застрояване /до 10м/  с площ от  531 

/петстотин  тридесет  и един  /кв.м.,  по одобрената кадастрална карта  на с.Мрамор  

при граници: №49196.501.9001; №49196.501.53; №49196.501.4000; №49196.501.71; 

№49196.501.507, актуван с  Акт за частна общинска собственост 

№6547/24.08.2022г, вписан с вх.рег.№378/.26.08.2022г., акт №46,т.2, д.№224  на 
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Светлана Григорова Спасова- Щрюбиг  , родена на  12.09.1958г. в размер на 

4269,00лв. /  четири хиляди  двеста шестдесет и девет лева/с ДДС. 

ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 

 

 

     Четиринадесета точка. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в  гр.Трън  и одобряване на  продажната му цена. 

     По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Н.Василева.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 

Н.Василева.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 Н.Василева.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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева          -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков              -за 

   11.Стефан Тодоров             -за 

    С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №109 

 

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

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

ал.3 от ЗОС Общински съвет  Трън дава съгласието си да бъде  продаден  чрез публичен 

търг с явно наддаване следния  недвижим  имот – частна общинска собственост: 
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  1.     Поземлен имот с идентификатор №73273.552.32, с ТПТ: урбанизирана  с НТП:  

незастроен имот за жилищни нужди с площ от  540 /петстотин  и четиридесет   /кв.м.,  

по одобрената кадастрална карта  на гр.Трън  със зап.№РД-18-893/20.12.2019г при 

граници: №73273.552.50; №73273.552.9012; №73273.552.33; №73273.552.34; 

№73273.552.1069 актуван с  Акт за частна общинска собственост №6548/24.08.2022г, 

вписан с вх.рег.№377/26.08.2022г., акт №45,т.2, д.№223  при първоначална тръжна цена  

в размер на   7075лв. / седем хиляди седемдесет и пет лева/с ДДС. 

   

ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 

 
 

     Петнадесета точка. Отчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите 

комисии за периода 01.01.2022г.-31.08.2022г. 

Материала е предоставен за сведение и е разгледан от всички комисии. 

 

 

    Деветнадесета 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 - 


