
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   Т Р Ъ Н 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

Днес 10.03.2022 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в заседателната зала на Община Трън се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Трън,при условията на извънредна 

епидемична обстановка и спазване на физическа дистанция.  

На заседанието присъстваха 10 общински съветници от общ брой 11,отсъства  

Д-р В.Шишкова 

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.2 от Правилника за организацията и 

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

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

ОбС. 

 Присъстват 10 общински съветници от общ брой 11,отсъства един 

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

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

заседание, моля да гласува.  

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА с 10 гласа „за” , Общински съвет Трън прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №14 

 Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

      1. Приемане на  решение за заемообразно прехвърляне на бюджетни средства 

еднократно от сметка с код 7403  в извънбюджетна сметка за средства от 

Европейски съюз с код 7443 за 2022г.. 
                                                    Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

        

      Първа точка. Приемане на  решение за заемообразно прехвърляне на 

бюджетни средства еднократно от сметка с код 7403  в извънбюджетна сметка за 

средства от Европейски съюз с код 7443 за 2022г.. 

     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 Павлина Костова                               -за 

   3.Мариела Асенова                                     -за 

   4.Радостина Раденкова                               -за 



 

2 

 

 

   5.Милена Алексиева                                   -за 

   6.Теодора Исаева                                        -за 

   7.Емил Младенов                                        -за 

   8. Иванка Гълъбова                                     -за 

   9.Ташко Минков     -за 

   10.Стефан Тодоров      -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 
 

 РЕШЕНИЕ №15 

 

 

         На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, общинският съвет Трън 

 

 Р Е Ш И: 

 

извършва  промяна по т.14 от свое  Решение № 23  от 18.02.2021г. както 

следва 

1. Променя сумата от 200000лв (двеста хиляди лева)  на 370000лв(триста  

и седемдесет хиляди лева). Промяната е еднократна и важи само за м.март 2022г. 

    

 

 

       Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    - п -                                                   

                                                                                            /Б.Харалампиев/ 

                                             

ТЕХН. СЕКРЕТАР: - п - 

                      /А.Станкова/ 


