
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   Т Р Ъ Н 
 

ПРОТОКОЛ №1 
 

Днес 10.02.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън 

се проведе закрито  заседание на Общински съвет Трън, при условията на извънредна 

епидемична обстановка и спазване на физическа дистанция.  

На заседанието присъстваха 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 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №1 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците в община Трън за учебните 2019/2020г. и 2020/2021г. 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 2. Приемане на годишни инвестиции, направени от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Перник в Община Трън до 31.12.2021г. 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 3. Промяна в списъка на децата от ДГ,, Ален мак“  гр. Трън, които да ползват 

училищен автобус през учебната 2021/2022 год. приет с Решение №111/23.09.2021г. – 

Протокол №7 на Общински съвет гр. Трън 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 4.Годишен отчет за 2021г. на Програма за управление на община Трън за мандат 

2019-2023г. 
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                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    5. Приемане Отчет на дейността на Общинско предприятие “Трънска гора“-гр.Трън 

за 2021г.   

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    6. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление през 2021г. 

      Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 г. на Община Трън. 

       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 8. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ УПИ V - 136 в кв.26 по  ПУП на 

с.Ездимирци, общ.Трън. 

       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 9. Застраховка на имоти - частна общинска собственост. 

                                                              Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

10. 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 

11. Определяне на имоти с НТП пасища, мери и ливади  за общо ползване и за 

индивидуално ползване  за  община Трън  по реда на чл.37и , ал. 3 от ЗСПЗЗ. 

                                                              Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

12. Разглеждане и приемане на Годишен отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община 

Трън за отчетната 2021 г. 

                                                              Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

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

01.01.2021г.-31.12.2021г. 
                                                          Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС 

 

 14.Питания. 
 

 

 

    Първа точка. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците в община Трън за учебните 2019/2020г. 

и 2020/2021г. 

      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 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 
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                                              Р Е Ш Е Н И Е  №2 

  

        На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.196, ал.1 и ал.3 от Закона за 

предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ Общински съвет- гр. Трън реши: 

      1.Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на община Трън за учебните 2019/2020г. и 

2020/2021г. 

 

      Втора точка. Приемане на годишни инвестиции, направени от „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД – Перник в Община Трън до 31.12.2021г. 

    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 №3 

 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.12, ал.4 и чл.8, ал.2 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.1 и чл.198б, т.2 от Закона за 

водите: Общински съвет – Трън, 
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                                                 РЕШИ: 

 

     Общински съвет Трън – одобрява извършените от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД гр. Перник инвестиции и дава съгласие за приемане на 

инвестициите, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник в 

активи публична общинска собственост, реализирани в годините: 

 

1. За 2016г. – 6561.89лв. 

2. За 2017г. – 16 823.35лв. 

3. За 2018г. – 58 695.45лв. 

4. За 2019г. – 26 178.40лв. 

5. За 2020г. – 23 505.56лв. 

6. За 2021г. – 26 099.59лв. 

 

1. Общински съвет – Трън УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на 

Община Трън да подпише Приемо – предавателен протокол с „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД гр. Перник за посочените в т.1 активи. 

2. Общински съвет – Трън ПРЕДОСТАВЯ  за управление посочените в т. 1 

активи чрез Асоциация по ВиК – Перник и предаване на същите за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез допълване и/или 

актуализиране на Приложение №1 и от Договора за стопанисване на дейностите 

по чл.198о, ал.1 от Закона за водите. 

3. Общински съвет – Трън ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Трън да 

предприеме последващи действия във връзка с изпълнение на настоящото 

решение. 

 

  

  Трета точка. Промяна в списъка на децата от ДГ,, Ален мак“  гр. Трън, които да 

ползват училищен автобус през учебната 2021/2022 год. приет с Решение 

№111/23.09.2021г. – Протокол №7 на Общински съвет гр. Трън 

      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 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №4 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  Общински съвет гр. Трън 
утвърждава: 
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1. Актуализиран списък на децата от ДГ,, Ален мак“  гр. Трън, които да 

ползват училищен автобус през учебната 2021/2022 год., а именно: 

1. Васил Стефанов Мирчев  - роден на 01.05.2015г., адрес  – с. Филиповци  

2. Юлия Илиева Фурнаджиева - родена на 31.01.2016г., адрес – с. Туроковци 

3. Любомир Любомиров Антов – роден на 26.02.2016г., – адрес с. Лева река  

4. Симеон Христинов Милтенов – роден на 14.11.2017г., - адрес с. Зелениград 

5. Емили  Емилова Миткова  - родена на 06.10.2016г. - адрес мах. Кошарите 

6. Галена Георгиева Цветкова - родена на 05.05.2015г. - адрес мах. Кошарите 

7. Мария Георгиева Цветкова - родена на 06.02.2018г. - адрес мах. Кошарите 

8. Вероника Владимирова Деянова - родена на 13.08.2016г. – адрес с. Глоговица 

9. Мариян Владимиров Деянов - роден на 17.06.2018г. – адрес с. Глоговица 

 

 

        Четвърта точка. Годишен отчет за 2021г. на Програма за управление на 

община Трън за мандат 2019-2023г. 

         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.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 №5 

 

           На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал.5 от 

ЗМСМА,  Общински съвет Трън 

 

                                                      РЕШИ: 

 

  Общински съвет Трън приема Годишния отчет на Кмета на община Трън за 

2021г. на Програма за управление на община Трън за мандат 2019-2023г, съгласно 

приложението. 

 

 

 

         Пета точка. Приемане Отчет на дейността на Общинско предприятие “Трънска 

гора“-гр.Трън за 2021г. 

         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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инж.Д.Петкова..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 инж.Д.Петкова.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 №6 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА Общински съвет Трън приема за 

сведение Отчета за дейността  на Общинско предприятие „Трънска гора” гр. Трън за 

2021г. 

 

 

       Шеста точка. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за 

резултатите от нейното управление през 2021г. 

     По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън .Комисията приема предложения материал и 

предлагат на Общински съвет също да го приеме.  

     По материала докладва Т.Исаева Председател на комисията по устройство 

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

представен от Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.Комисията приема предложения 

материал и предлагат на Общински съвет също да го приеме.  

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

околна среда : Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, като е 

представен от Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.Комисията приема предложения 

материал и предлагат на Общински съвет също да го приеме.    

     Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.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 №7 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  във връзка с чл.66а от Закона за общинската собственост, Общински 
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съвет Трън приема Отчет за състоянието на общинската собственост и за 

резултатите от нейното управление през 2021г.  
 
 

       Седма точка. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2022 г. на 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 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 №8 
 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал.9 от ЗОС, 

Общинският съвет Трън  приема Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост за 2022 г. на Община Трън . 

 

 

       Осма точка. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ УПИ V - 136 в кв.26 по  

ПУП на с.Ездимирци, общ.Трън. 

     По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън .Комисията приема предложения материал и 

предлагат на Общински съвет също да го приеме.  

      По материала докладва Т.Исаева Председател на комисията по устройство на 

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

представен от Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.Комисията приема предложения 

материал и предлагат на Общински съвет също да го приеме.  

    Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа 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 
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   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 №9 

 

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

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

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

имот– частна общинска собственост: 

      1.     ПИ от общо 130 кв.м. представляващ част от  УПИ V - 136 , целият с площ 

от 290 кв.м., находящ се  в кв.26  по рег. план на с. Ездимирци, община Трън, при 

граници на УПИ по скица: Северозапад : УПИ V-134; изток: УПИ IV-137; юг: улица с 

ОТ 132-133-134,  актуван с АчОС №6480/10.01..2022г вписан под №2, т.1, вх.рег.№5 

от 12.01.22г. в Службата по вписвания гр.Трън на Велислав Тодоров Пенев 

собственик по нот.акт №36,т.2, д.№230/2021г. при цена     990,00лв./ деветстотин и 

деветдесет лева/ с ДДС. 

ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 

 

 

       Девета точка. Застраховка на имоти - частна общинска собственост. 

      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.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 №10 

 

 

На основание чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински съвет Трън 

приема решение застроените имоти-частна общинска собственост да не се застраховат 

през 2022 год., включително и срещу природни бедствия и земетресения. 

 

 

   Десета 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. 
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   По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън .Комисията приема предложения материал и 

предлагат на Общински съвет също да го приеме. 

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

околна среда : Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, като е 

представен от Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.Комисията приема предложения 

материал и предлагат на Общински съвет също да го приеме.    

    Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа 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 №11 

 

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 и чл.82, ал.3, т.1  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 № 67458.50.56 с н.т.п. – нива с площ от 1899 кв.м, 6 категория, местност 

“Под друм“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 28,49 лв. /двадесет и осем  лв. и 49 ст./ годишен наем;         

2. Имот № 67458.50.55 с н.т.п. – нива с площ от 3624 кв.м, 6 категория, местност 

“Под друм“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 54,36 лв. /петдесет и четири лв. и 36 ст./ годишен наем;         

3. Имот № 67458.50.50 с н.т.п. – нива с площ от 1700 кв.м, 6 категория, местност 

“Под друм“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 25,50 лв. /двадесет и пет лв. и 50 ст./ годишен наем;         
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4. Имот № 67458.40.20 с н.т.п. – нива с площ от 1100 кв.м, 6 категория, местност 

“Карла“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална наемна цена 

от 16,50 лв. /шестнадесет лв. и 50 ст./ годишен наем;         

5. Имот № 67458.40.19 с н.т.п. – нива с площ от 1000 кв.м, 6 категория, местност 

“Карла“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална наемна цена 

от 15,00 лв. /петнадесет лв. и 00 ст./ годишен наем;         

6. Имот № 67458.40.18 с н.т.п. – нива с площ от 400 кв.м, 6 категория, местност 

“Карла“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална наемна цена 

от 6,00 лв. /шест лв. и 00 ст./ годишен наем;         

7. Имот № 67458.30.96 с н.т.п. – нива с площ от 2900 кв.м, 6 категория, местност 

“Райчина воденица“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 43,50 лв. /четиридесет и три лв. и 50 ст./ годишен наем;         

8. Имот № 67458.30.95 с н.т.п. – нива с площ от 800 кв.м, 6 категория, местност 

“Райчина воденица“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 12,00 лв. /дванадесет лв. и 00 ст./ годишен наем;         

9 . Имот № 67458.30.56 с н.т.п. – нива с площ от 400 кв.м, 6 категория, местност 

“Райчина воденица“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 6,00 лв. /шест лв. и 00 ст./ годишен наем;         

10 . Имот № 67458.30.55 с н.т.п. – нива с площ от 600 кв.м, 6 категория, местност 

“Райчина воденица“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 9,00 лв. /девет лв. и 00 ст./ годишен наем;         

11 . Имот № 67458.171.50 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 311 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,22 лв. /шест лв. и 22 ст./ годишен наем;         

12 . Имот № 67458.171.40 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./ годишен наем;         

13 . Имот № 67458.171.4 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./ годишен наем;            

14 . Имот № 51343.49.37 с н.т.п. – нива с площ от 21502 кв.м, 9 категория, 

местност “Росуле/ Средни рид/“ в землището на с. Неделково, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 215,02 лв. /двеста и петнадесет лв. и 02 ст./ годишен 

наем;         

15 . Имот № 51343.15.36 с н.т.п. – нива с площ от 4789 кв.м, 7 категория, 

местност “Джурджево ливаге“ в землището на с. Неделково, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 57,47 лв. /петдесет и седем лв. и 47 ст./ годишен наем;         

16 . Имот № 51343.14.3 с н.т.п. – нива с площ от 19066 кв.м, 7 категория, 

местност “Кордан“ в землището на с. Неделково, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 228,79 лв. /двеста двадесет и осем лв. и 79 ст./ годишен наем;         

17 . Имот № 67458.171.38 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 396 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 7,92 лв. /седем лв. и 92 ст./ годишен наем;    
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18 . Имот № 67458.171.34 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./ годишен наем;    

19 . Имот № 67458.171.33 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./ годишен наем;    

20 . Имот № 67458.171.32 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./ годишен наем;    

21 . Имот № 67458.171.2 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./ годишен наем;    

22 . Имот № 67458.171.19 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./  годишен наем;     

23 . Имот № 67458.171.18 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./ годишен наем;    

24 . Имот № 67458.171.17 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./ годишен наем;    

25 . Имот № 67458.171.16 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 324 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,48 лв. /шест лв. и 48 ст./  годишен наем;    

26 . Имот № 67458.171.15 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 648 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 12,96 лв. /дванадесет лв. и 96 ст./ годишен наем;    

27. Имот № 67458.171.1 с н.т.п. – зеленчукова градина с площ от 648 кв.м, 6 

категория, местност “Градини“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 12,96 лв. /дванадесет лв. и 96 ст./ годишен наем;    

28 . Имот № 67458.30.97 с н.т.п. – нива с площ от 1100 кв.м, 6 категория, 

местност “Райчина воденица“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 16,50 лв. /шестнадесет лв. и 50 ст./ годишен наем;    

29 . Имот № 67458.30.57 с н.т.п. – нива с площ от 1401 кв.м, 6 категория, 

местност “Райчина воденица“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 21,02 лв. /двадесет и един лв. и 02 ст./ годишен наем;    

30 . Имот № 67458.30.118 с н.т.п. – нива с площ от 700 кв.м, 6 категория, 

местност “Райчина воденица“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 10,50 лв. /десет лв. и 50 ст./ годишен наем;    

31 . Имот № 67458.30.117 с н.т.п. – нива с площ от 400 кв.м, 6 категория, 

местност “Райчина воденица“ в землището на с. Слишовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,00 лв. /шест лв. и 00 ст./ годишен наем;    
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32 . Имот № 55453.51.1 с н.т.п. – нива с площ от 229 кв.м, 6 категория, местност 

“Загреня“  в землището на с. Парамун, община Трън, при първоначална наемна цена 

от 3,44 лв. /три лв. и 44 ст./ годишен наем;    

33 . Имот № 55453.32.2 с н.т.п. – овощна градина  с площ от 2031 кв.м, 6 

категория, местност “Селишки рид“  в землището на с. Парамун, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 40,62 лв. /четиридесет лв. и 62 ст./ годишен наем;    

34 . Имот № 48252.240.9 с н.т.п. – неизползвана нива с площ от 10389 кв.м, 10 

категория, местност “Луг“ в землището на с. Милославци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 103,89 лв. /сто и три  лв. и 89 ст./ годишен наем;    

35 . Имот № 48252.240.13 с н.т.п. – неизползвана нива с площ от 794 кв.м, 10 

категория, местност “У Луг“ в землището на с. Милославци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 7,94 лв. /седем лв. и 94 ст./ годишен наем; 

36 . Имот № 48252.240.12 с н.т.п. – неизползвана нива с площ от 649 кв.м, 10 

категория, местност “У Луг“ в землището на с. Милославци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 6,49 лв. /шест лв. и 49 ст./ годишен наем. 

37. Имот № 48252.230.41 с н.т.п. – неизползвана нива с площ от 14175 кв.м, 9 

категория, местност “Спас“ в землището на с. Милославци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 141,75 лв. /сто четиридесет и един лв. и 75 ст./ 

годишен наем. 

38. Имот № 48252.20.13 с н.т.п. – нива с площ от 12122 кв.м, 5 категория, 

местност “Беловец“ в землището на с. Милославци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 218,20 лв. /двеста и осемнадесет лв. и 20 ст./ годишен наем. 

39. Имот № 48252.10.13 с н.т.п. – нива с площ от 9666 кв.м, 5 категория, 

местност “Вукашинов луг“ в землището на с. Милославци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 173,99 лв. /сто седемдесет и три лв. и 99 ст./ годишен 

наем. 

40. Имот № 41040.31.14 с н.т.п. – нива с площ от 23443 кв.м, 6 категория, 

местност “Рид“ в землището на с. Къшле, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 351,65 лв. /триста петдесет и един лв. и 65 ст./ годишен наем. 

41. Имот № 41040.11.2 с н.т.п. – изоставена орна земя с площ от 29779 кв.м, 10 

категория, местност “Връгавица“ в землището на с. Къшле, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 297,79 лв. /двеста деветдесет и седем лв. и 79 ст./ 

годишен наем. 

42. Имот № 43195.27.77 с н.т.п. – нива с площ от 10570 кв.м, 6 категория, 

местност “Завой“ в землището на с. Лева река, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 158,55 лв. /сто петдесет и осем лв. и 55 ст./ годишен наем. 

43. Имот № 69777.170.8  с н.т.п. – нива с площ от 411 кв.м, 6 категория, местност 

“Метла“ в землището на с. Стрезимировци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 6,17 лв. /шест лв. и 17 ст./ годишен наем. 

44. Имот № 69777.170.3  с н.т.п. – нива с площ от 1140 кв.м, 6 категория, 

местност “При гробище“ в землището на с. Стрезимировци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 17,10 лв. /седемнадесет лв. и 10 ст./ годишен наем. 
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45. Имот № 69777.170.15  с н.т.п. – нива с площ от 838  кв.м, 6 категория, 

местност “Метла“ в землището на с. Стрезимировци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 12,57 лв. /дванадесет лв. и 57 ст./ годишен наем. 

46. Имот № 69777.170.12  с н.т.п. – нива с площ от 1038 кв.м, 6 категория, 

местност “Метла“ в землището на с. Стрезимировци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 15,57 лв. /петнадесет лв. и 57 ст./ годишен наем. 

47. Имот № 12348.340.110  с н.т.п. – неизползвана нива с площ от 151 кв.м, 5 

категория, местност “Брод“ в землището на с. Вукан, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 2,72 лв. /два лв. и 72 ст./ годишен наем. 

48. Имот № 12348.340.109  с н.т.п. – неизползвана нива с площ от 510 кв.м, 5 

категория, местност “Брод“ в землището на с. Вукан, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 9,18 лв. /девет лв. и 18 ст./ годишен наем. 

49. Имот № 12348.340.105  с н.т.п. – неизползвана нива с площ от 3258 кв.м, 5 

категория, местност “Брод“ в землището на с. Вукан, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 58,64 лв. /петдесет и осем лв. и 64 ст./ годишен наем. 

50. Имот № 12348.200.2  с н.т.п. – нива с площ от 6643 кв.м, 9 категория, 

местност “Попов рид“ в землището на с. Вукан, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 66,43 лв. /шестдесет и шест лв. и 43 ст./ годишен наем. 

51. Имот № 12348.190.3  с н.т.п. – нива с площ от 10986 кв.м, 9 категория, 

местност “Попов рид“ в землището на с. Вукан, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 109,86 лв. /сто и девет лв. и 86 ст./ годишен наем. 

52. Имот № 30017.37.243  с н.т.п. – нива с площ от 3811 кв.м, 5 категория, 

местност “------“ в землището на с. Забел, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 68,60 лв. /шестдесет и осем лв. и 60 ст./ годишен наем. 

53. Имот № 48252.90.80  с н.т.п. – неизползвана нива с площ от 3350 кв.м, 6 

категория, местност “-------“ в землището на с. Милославци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 50,25 лв. /петдесет лв. и 25 ст./ годишен наем. 

54. Имот № 14979.20.44  с н.т.п. – неизползвана нива с площ от 9391 кв.м, 6 

категория, местност “------“ в землището на с. Главановци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 140,87 лв. /сто и четиридесет лв. и 87 ст./ годишен 

наем. 

55. Имот № 20818.50.37  с н.т.п. – нива с площ от 1598 кв.м, 6 категория, 

местност “Чипурица“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 23,97 лв. /двадесет и три лв. и 97 ст./ годишен наем. 

56. Имот № 20818.50.33  с н.т.п. – нива с площ от 1200 кв.м, 6 категория, 

местност “Чипурица“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена 18,00 лв. /осемнадесет лв. и 00 ст./ годишен наем. 

57. Имот № 20818.50.21  с н.т.п. – нива с площ от 2001 кв.м, 6 категория, 

местност “Чипурица“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 30,02 лв. /тридесет лв. и 02 ст./ годишен наем. 

58. Имот № 20818.30.32  с н.т.п. – нива с площ от 1000 кв.м, 6 категория, 

местност “Блато“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 15,00 лв. /петнадесет лв. и 00 ст./ годишен наем. 



 

14 

 

 

59. Имот № 20818.40.20  с н.т.п. – нива с площ от 251 кв.м, 6 категория, местност 

“Шипък“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 3,77 лв. /три лв. и 77 ст./ годишен наем. 

60. Имот № 20818.20.52  с н.т.п. – нива с площ от 300 кв.м, 6 категория, местност 

“Себелевци“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 4,50 лв. /четири лв. и 50 ст./ годишен наем. 

61. Имот № 20818.20.53  с н.т.п. – нива с площ от 302 кв.м, 6 категория, местност 

“Себелевци“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 4,53 лв. /четири лв. и 53 ст./ годишен наем. 

62. Имот № 20818.40.23  с н.т.п. – нива с площ от 649 кв.м, 6 категория, местност 

“Шипък“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална наемна 

цена от 9,74 лв. /девет лв. и 74 ст./ годишен наем. 

63. Имот № 20818.30.17  с н.т.п. – нива с площ от 1100 кв.м, 6 категория, 

местност “Блато“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 16,50 лв. /шестнадесет лв. и 50 ст./ годишен наем. 

64. Имот № 20818.30.34  с н.т.п. – нива с площ от 1500 кв.м, 6 категория, 

местност “Блато“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 22,50 лв. /двадесет и два лв. и 50 ст./ годишен наем. 

65. Имот № 20818.30.30  с н.т.п. – нива с площ от 2299 кв.м, 6 категория, 

местност “Блато“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 34,49 лв. /тридесет и четири лв. и 49 ст./ годишен наем. 

66. Имот № 20818.30.29  с н.т.п. – нива с площ от 3000 кв.м, 6 категория, 

местност “Блато“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 45,00 лв. /четиридесет и пет лв. и 00 ст./ годишен наем. 

67. Имот № 20818.20.68  с н.т.п. – нива с площ от 7309 кв.м, 6 категория, 

местност “Себелевци“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 109,64 лв. /сто и девет лв. и 64 ст./ годишен наем. 

68. Имот № 20818.40.22  с н.т.п. – нива с площ от 1999 кв.м, 6 категория, 

местност “Шипък“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 29,99 лв. /двадесет и девет лв. и 99 ст./ годишен наем. 

69. Имот № 20818.110.2  с н.т.п. – нива с площ от 23996 кв.м, 6 категория, 

местност “Иванкова бара“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при 

първоначална наемна цена от 359,94 лв. /триста петдесет и девет лв. и 94 ст./ 

годишен наем. 

70. Имот № 20818.40.10  с н.т.п. – нива с площ от 14989 кв.м, 6 категория, 

местност “Шипък“ в землището на с. Джинчовци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 224,84 лв. /двеста двадесет и четири лв. и 84 ст./ годишен наем. 

71. Имот № 73273.200.134  с н.т.п. – Неизползвана нива с площ от 1501 кв.м, 9 

категория, местност “Св. Илия“ в землището на гр. Трън, община Трън , при 

първоначална наемна цена от 15,01 лв. /петнадесет лв. и 01 ст./ годишен наем. 

72. Имот № 73273.200.136  с н.т.п. – Неизползвана нива с площ от 1793 кв.м, 9 

категория, местност “Св. Илия“ в землището на гр. Трън, община Трън , при 

първоначална наемна цена от 17,93 лв. /седемнадесет лв. и 93 ст./ годишен наем. 
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73. Имот № 62565.10.32 с н.т.п. – нива с площ от 7094 кв.м, 6 категория, 

местност “Друм“ в землището на с. Реяновци, община Трън , при първоначална 

наемна цена от 106,41 лв. /сто и шест лв. и 41 ст./ годишен наем. 

74. Имот № 62565.10.33 с н.т.п. – нива с площ от 4178 кв.м, 6 категория, 

местност “Друм“ в землището на с. Реяновци, община Трън , при първоначална 

наемна цена от 62,67 лв. /шестдесет и два лв. и 67 ст./ годишен наем. 

 

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

 

 

   Единадесета точка. Определяне на имоти с НТП пасища, мери и ливади  за общо 

ползване и за индивидуално ползване  за  община Трън  по реда на чл.37и , ал. 3 от 

ЗСПЗЗ. 

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

околна среда : Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, като е 

представен от Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън.Комисията приема предложения 

материал и предлагат на Общински съвет също да го приеме.    

    Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения 

материал.Няма изказвания.Гласуването е поименно, моля г-жа 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 №12 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, 

Общинският съвет Трън  приема списъка на пасища, мери и ливади за общината по 

землища за общо и индивидуално ползване. 

       Приложение: Списък на мери, пасища, ливади по землища в общината за общо 

и индивидуално ползване. 
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      Дванадесета точка. Разглеждане и приемане на Годишен отчет за дейността на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни при Община Трън за отчетната 2021 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 предлага 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 №13 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема Отчетния доклад за дейността 

на МКБППМН при Община Трън за 2021 г. 

 

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

комисии за периода 01.01.2021г.-31.12.2021г. 

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

 

Четиринадесета 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 -  

 


