
                                             ДО Г-Н /ЖА/        ....................................... 

 

 

 

 

П О К А Н А 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА С В И К В А М Общински 

съвет гр.Трън на редовно заседание на 05.05.2022г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в 

заседателната  зала на  Община Трън при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 

   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 

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.Питания. 
 

 

 

 

                    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  - п - 

                                                                                      /Б.Харалампиев/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


