
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   Т Р Ъ Н 
 

ПРОТОКОЛ №8 
 

 

Днес 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън 

се проведе  заседание на Общински съвет Трън. 

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

Т.Исаева 

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 10 общински съветници от общ брой 11,отсъства един. 

 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 10 гласа „за” , Общински съвет Трън прие 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №74 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

   1. Приемане на „Програма за управление на отпадъците в община Трън 2021 – 

2028 г.“ 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

2. План за действие на Община Трън за периода 2022г. - 2023г., в изпълнение на 

Областната стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и участие на 

ромите 2021г. - 2030г. 

                                                            Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

3. Промяна в числения състав на Доброволно формирование „Гасачи“ към 

Община Трън. 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 
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4. 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 

5. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в  

село Бохова  и одобряване на  продажната им цена. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

6. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост на УПИ XVIII   

в кв.6   по регулационния  план на с. Бохова., целият с площ от  890 кв.м. и 

одобряване на  продажната му цена. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

7. Прeкратяване на съсобственост  в   УПИ V - 34 в кв.5 по  ПУП на с. Неделково, 

целият с площ от  516 кв.м. 

                                                         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 гр. Трън и с. Лялинци, община Трън. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

9. Отдаване под наем на част от имот ПОС, находящ се в масивна обществена 

сграда/ТИЦ/  в землище с.Ломница.                                                 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

10. Приемане на решение за предоставяне под наем на  обособена част от 

недвижим имот – публична общинска собственост,  представляващ помещение за 

търговска дейност с площ от 75 кв.м.,разположено на първи етаж от 2МС, находяща 

се в УПИ ІІІ, кв.17 по рег. план на с. Зелениград, Община Трън.                              

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

11. Извършване на разпоредителни сделки с вещи – частна общинска собственост 

(бракувани автомобили). 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

12. Изменение на Решение  № 58 / 28.03.2019 на Общински съвет Трън. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

13. 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 

14. Определяне на начина за усвояване на дървесина от насаждения, собственост 

на Община Трън, пострадали от природни бедствия, следствие неблагоприятни 

абиотични и/или биотични фактори. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

15. Отстраняване на опасни дървета от дървесен вид топола в земеделски имот, 

собственост на Община Трън в землището на с.Филиповци. 

                                                        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.№113 

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

по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№114 

                                                       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.№115 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

 

 19.Питания. 

 

 

 

    Първа точка. Приемане на „Програма за управление на отпадъците в община 

Трън 2021 – 2028 г.“ 

    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 10 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  №75 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 52, ал.8 от 

Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Трън приема „Програма за 

управление на отпадъците на община Трън 2021 – 2028 г.“ 

 

 
 

         Втора точка. План за действие на Община Трън за периода 2022г. - 2023г., в 

изпълнение на Областната стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и 

участие на ромите 2021г. - 2030г. 

      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 М.Деянова .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 10 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 
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 РЕШЕНИЕ №76 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема План за действие на Община 

Трън за периода 2022г. - 2023г., в изпълнение на Областната стратегия на област 

Перник за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021г. - 2030г. 

 

 

   Трета точка. Промяна в числения състав на Доброволно формирование „Гасачи“ 

към Община Трън. 

      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 10 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №77 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.41, ал.1 и 2 от Закона за защита 

при бедствия, Общински съвет Трън  

 

                                                      РЕШИ 

 

1. Изменя числеността на Доброволно формирование „Гасачи“ към Община 

Трън от 5 на 15човека. 

2. Възлага на кмета на община Трън да изпрати настоящото решение за 

промяна в броя на числеността в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" – МВР за отразяване на промените в Регистъра на доброволните 

формирования. 
 
 

 

      Четвърта 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. 
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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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -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 №78 

 

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. 4. УПИ ХIV в кв.6 по регулационния  план 

на с.Бохова 

 

1092кв.м. Незастроен имот 

2 5. УПИ ХIХ в кв.6 по регулационния  план 

на с.Бохова 

900кв.м. Незастроен имот 

3. 6. УПИ XVIII в кв.6 по регулационния  

план на с.Бохова 

890кв.м. Без построената в 

имота сграда 

4 7. ПИ от общо 104 кв.м. представляващ 

част от  УПИ  V - 34 в кв.5 по  ПУП на 

с. Неделково 

104 кв.м. Незастроен имот 

                       

 

 

 

 

 

ІІ. Под наем 
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№ № по ред от 

год. пр. 

имот 

 

площ 

кв.м. 

 

описание 

1. 12. гр. Трън 3654 Зем.имот 

73273.70.131 

2. 13. гр. Трън 2276 Зем.имот 

73273.70.1147 

3. 14. с. Лялинци  1831 Зем.имот 

44781.200.60 

4. 15. с. Лялинци  5899 Зем.имот 

44781.200.61 

5. 16. с. Лялинци 5856 Зем.имот 

44781.200.73 

 

 

 

 

      Пета точка. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, 

находящ се в  село Бохова  и одобряване на  продажната им цена. 

      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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -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 
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РЕШЕНИЕ №79 

 

   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 бъдат  продадени  чрез 

публичен търг с явно наддаване следните  недвижими  имоти – частна общинска 

собственост: 

  1. УПИ  ХIV /четиринадесети/, целият с площ от 1092 /хиляда деветдесет и два/ 

кв.м., находящ се в кв.6 /шест/ по регулационния  план на с.Бохова, незастроен,при 

граници: север: улица с ОТ 67-210; изток: УПИ XV, юг: УПИ XVIII, запад: УПИ XIII, 

актуван с  Акт за частна общинска собственост №6533/10.06.2022г, вписан с 

вх.рег.№246/10.06.2022г., акт №158,т.1 при първоначална тръжна цена  в размер на   

8366лв. /осем хиляди триста  шестдесет и шест лева/с ДДС.  

2. УПИ ХIХ /деветнадесети/, целият с площ от  900/деветстотин/ кв.м., находящ 

се в кв.6 /шест/ по регулационния  план на с.Бохова, незастроен,при граници: север: 

УПИ XI, изток: УПИ XVIII, юг: улица с ОТ69-69а, запад: УПИ XV, актуван с  Акт за 

частна общинска собственост №6543/15.07.2022г, вписан с вх.рег.№307/18.07.2022г., 

акт №192,т.1, д.№189  при първоначална тръжна цена  в размер на   6848лв. / шест 

хиляди осемстотин четиридесет и осем лева/с ДДС. 

ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 

 

 

 

       Шеста точка. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост на 

УПИ XVIII   в кв.6   по регулационния  план на с. Бохова., целият с площ от  890 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 

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.Радостина Раденкова           -за 
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   6.Милена Алексиева                                   -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 №80 

 

   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 XVIII   в кв.6   по регулационния  план на с. Бохова., целият с площ от  

890/осемстотин и деветдесет/кв.м., без  построената  в  имота сграда при граници на 

имота: север: УПИ XIII , УПИ XIV, изток: УПИ XVII, юг: улица с ОТ69-69а, запад: 

УПИ XIХ, актуван с  Акт за частна общинска собственост №6544/ 15.07.2022г.,вписан с 

вх.рег.№308/18.07.2022г., акт №193,т.1,д.№190 в Службата по вписвания гр.Трън,  на 

Силвия Петрова Христова , родена на    13.03.1988г.. в размер на  6789,00лв. /  шест 

хиляди  седемстотин осемдесет и девет лева/с ДДС. 

 

 ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 
 
 

        Седма точка. Прeкратяване на съсобственост  в   УПИ V - 34 в кв.5 по  ПУП на 

с. Неделково, целият с площ от  516 кв.м. 

      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 
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   4.Мариела Асенова                                     -за 

   5.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -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 №81 

 

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

общинската собственост и чл.45, ал.1, т.2  от НРПУРОИ 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 104 кв.м. представляващ част от  УПИ  V - 34 в кв.5 по  ПУП 

на с. Неделково, община Трън ,целият с площ от 516 кв.м, при граници на УПИ по 

скица: Север: УПИ III – 28, изток: УПИ IV – 35, юг: УПИ VII- 34, запад: улица с ОТ 

21-21а, актуван с АчОС №6536/ 2022г вписан под №151, т.1, вх.рег.№233 от 

06.06.2022г.в Службата по вписвания гр.Трън на    н-ци на  Тодорка Асенова Велкова 

съгласно у-ние за н-ци от 20.07.2022г с изх.№22/ГРС-4759 издадено от Община 

Перник: 

             1. Аделина Димитрова Кузева-  родена на 01.10.1962г. , 

             2. Наталия Димитрова Алексова- родена на 19.10.1958г. 

             3. Юлияна Колева Шипли- родена на 01.07.1965г. 

собственик по нот.акт №51, т.2 д.№265/08.10.2007г. при цена 854,00лв./  

осемстотин петдесет и  четири лева/ с ДДС. 

ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината. 

 

 

       Осма точка. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи  

земеделска земя от ОПФ с н.т.п. - ниви в землищата на гр. Трън и с. Лялинци, 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. 
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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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -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 №82 

 

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 № 73273.70.131 с н.т.п. – Нива с площ от 3654 кв.м, 9 категория, 

местност “Ганчин рид“ в землището на гр. Трън, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 36,54 лв. /тридесет и шест лв. и 54 ст./ годишен наем;    

2. Имот № 73273.70.1147 с н.т.п. – Нива с площ от 2276 кв.м, 9 категория, 

местност “Ганчин рид“ в землището на гр. Трън, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 22,76 лв. /двадесет и два  лв. и 76 ст./ годишен наем;    

3. Имот № 44781.200.60 с н.т.п. – Нива с площ от 1831 кв.м, 6 категория, 

местност “Кривошия“ в землището на с. Лялинци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 27,47 лв. /двадесет и седем лв. и 47 ст./ годишен наем;     

4. Имот № 44781.200.61 с н.т.п. – Нива с площ от 5899 кв.м, 6 категория, 

местност “Кривошия“ в землището на с. Лялинци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 88,49 лв. /осемдесет и осем лв. и 49 ст./ годишен наем; 

5. Имот № 44781.200.73 с н.т.п. – Нива с площ от 5856 кв.м, 6 категория, 

местност “Кривошия“ в землището на с. Лялинци, община Трън, при първоначална 

наемна цена от 87,84 лв. /осемдесет и седем лв. и 84 ст./ годишен наем; 

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

 

 

       Девета точка. Отдаване под наем на част от имот ПОС, находящ се в масивна 

обществена сграда/ТИЦ/  в землище с.Ломница 

     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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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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -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 №83 

 
 

        1.  На   основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА ,  чл.14, ал.7 от ЗОС и  чл.15, ал.1 

от НРПУРОИ (приета с Р№33/28.02.2019 г. ОбС Трън),  Общински съвет  Трън дава 

съгласието си да се открие процедура за отдаване под наем на част от имот – 

публична общинска собственост: 

  1.    Част от  масивна обществена сграда от 186,18 кв.м. с предназначение 

информационен център находящ се в ПИ№056005 по КВС на с.Ломница, описана в 

АпОС №691/01.12.2014г. , а именно: 1 /един/ кв.м. от  югозападната тераса към 

масивна обществена сграда/ТИЦ/, съгласно приложената скица с указан начин на 

поставяне от гл.архитект на общината за срок от 5/пет/ години с начална тръжна 

месечна наемна цена от 3,00лв/три лева/ с ДДС,  определена съгласно  приложение 

№1 към чл.16 ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

ІІ.  Възлага на кмета на общината да приведе в изпълнение процедура за отдаване 

под наем чрез публичен търг с явно наддаване. 
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   Десета точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на  обособена част 

от недвижим имот – публична общинска собственост,  представляващ помещение за 

търговска дейност с площ от 75 кв.м.,разположено на първи етаж от 2МС, находяща 

се в УПИ ІІІ, кв.17 по рег. план на с. Зелениград, 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 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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -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 №84 

 

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

общинската собственост , 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 отдадена под наем чрез публичен 

търг с явно наддаване  обособена част от недвижим имот – публична общинска 

собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост № 1449/07.07.2022г., 

представляващ   помещение за търговска дейност  с площ за отдаване под наем от 75 

/седемдесет и пет/ кв.м, разположено на първи етаж от 2МС,находяща  се в УПИ ІІІ, 

кв.17 по рег. план на с. Зелениград. 

2. 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 112,50 лв /сто и 

дванадесет  лева  и 50 ст. /, съгласно приложение №1 към чл.16 ал. 3 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
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3. Обектът се отдава  за търговска  дейност за срок от 5 (пет) години . 

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 

 

    

     Единадесета точка. Извършване на разпоредителни сделки с вещи – частна 

общинска собственост (бракувани автомобили). 

     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.Емил Младенов                                        -за 

   8. Иванка Гълъбова                                     -за 

   9.Ташко Минков              -за 

   10.Стефан Тодоров             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №85 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4  от ЗОС и 

чл.51, т.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Трън 

 

                                                       РЕШИ 

 

1. Възлага на кмета на община Трън да извърши действия по прекратяване на 

регистрацията на долупосочените автомобили; 

2. Дава съгласието си да бъдат продадени бракувани автомобили, собственост на 

община Трън, представляващи: 

 

 Лек автомобил ВАЗ 2104 с рег. №РК5828АА и общо тегло 1050кг.,  с 

първоначална тръжна цена 304 лв. (триста и четири лв.) 
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 Лек автомобил ВАЗ 2107 с рег. №  РК5182АН и общо тегло 1050кг., с 

първоначална тръжна цена 304 лв. (триста и четири лв.) 

 Лек автомобил УАЗ 374101 с рег. №  РК4542АК и общо тегло 1700кг., 

с първоначална тръжна цена 493 лв. (четиристотин деветдесет и три лв.) 

 Лек автомобил Крайслер гранд вояджер с рег. №  РК3474АХ и общо 

тегло 1990кг., с първоначална тръжна цена 577 лв. (петстотин седемдесет и седем лв.)  

 Специален автомобил ИФА В-50-Л с рег. №  РК8984АН и общо тегло 

4800кг.,  с първоначална тръжна цена 2352 лв. (две хиляди триста петдесет и два лв.). 

 

       3. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за продажба на 

горепосочените бракувани движими вещи чрез публичен търг с явно наддаване. В 

търга могат да участват лицензирани фирми за изкупуване на излезли от употреба 

автомобили. 

 

 

 

   Дванадесета точка. Изменение на Решение  № 58 / 28.03.2019 на Общински съвет 

Трън 

     По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия: 

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

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.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.Емил Младенов                                        -за 

   8. Иванка Гълъбова                                     -за 

   9.Ташко Минков              -за 

   10.Стефан Тодоров             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №86 
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На основание чл.21,ал. 1,т. 7 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4, т.5, чл. 

66, ал. 2, т.3,  и чл.71, ал.1, т. 3-6, 8 и 9, ал. 2, т.1 и 3, ал.5, т.3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти от тях и на основание на т.2 от Решение  № 181/27.11.2014г.,Общински 

съвет Трън  

   

                                           РЕШИ: 

 
1. Приема актуализация на Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от 

общински горски територии съгласно Приложение №1.  

2. При промяна в пазарните условия или в нормативната уредба Общински съвет 

Трън извършва актуализация на Ценоразписа за продажба на дървесина, добита в 

общински горски територии. 

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

 
Приложение №1 

Ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71,ал.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, добита от общински горски територии по категории, 

сортименти и дървесни видове 

 

 
Категория/сортимент Сортимент/дърв.вид Продажни цени на дървесина 

по чл.71, ал.1, т, 4 и 6, 

лв за  пл.куб.м. без ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ 

Едра строителна дървесина 

 I а  клас на сортимента 

/Д над 50см  на тънкия 

край/ 

Игл. трупи за бичене над 50 см. 

в т.ч. здгл 155 

в т.ч. смърч 165 

в т.ч. Бял бор 130 

в т.ч. Черен бор 120 

в т.ч. други 120 

 I  клас на сортимента 

/30-49см Д на тънкия 

Игл. трупи за бичене от 30 см до 49 см. 

в т.ч. здгл 140 
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край/ в т.ч. смърч 150 

в т.ч. Бял бор 120 

в т.ч. Черен бор 110 

в т.ч. други 110 

 II клас на сортимента 

/18-29 см. Д на тънкия 

край/ 

Игл. трупи за бичене от 18 см до 29 см 

в т.ч. здгл 130 

в т.ч. смърч 140 

в т.ч. Бял бор 110 

в т.ч. Черен бор 100 

в т.ч. други 100 

Други 

в т.ч. стълбове, пилоти, 

пилони 

130 

в т.ч. Технологична дървесина 65 

Средна строителна дървесина 

 III клас на сортимента 

/15-17 см. Д на тънкия 

край/ 

Игл. трупи за бичене от 15 см до 17 см 

в т.ч. здгл 100 

в т.ч. смърч 120 

в т.ч. Бял бор 90 

в т.ч. Черен бор 80 

в т.ч. други 90 

Други  

в т.ч. обли греди 80 

в т.ч. Технологична дървесина 65 

 IV и  V клас на 

сортимента /5-14 см. Д 

на тънкия край/ 

в т.ч. обли греди 80 

в т.ч. Технологична дървесина 65 

Дребна строителна дървесина 

 VI  клас на 

сортимента-3-7см. Д 

на тънкия край/: 

в т.ч. ритловици 70 

в т.ч. Технологична дървесина 65 
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Дърва от иглолистни дървесни видове 

 в т.ч. Технологична дървесина 65 

 в т.ч. Дърва 65 

в т.ч ОЗМ 80 

ШИРОКОЛИСТНИ 

Едра строителна дървесина 

 I а  клас на сортимента 

/над 50см Д на тънкия 

край/ 

Трупи за бичене над 50 см 

в т.ч. бук 130 

в т.ч. дъб 170 

в т.ч. топола 100 

в т.ч. Други 100 

 I  клас на сортимента 

/30-49см  Д на тънкия 

край/ 

  

Трупи за бичене от 30 см. до 49 см 

в т.ч. бук 120 

в т.ч. дъб 150 

в т.ч. топола 85 

в т.ч. акация 95 

в т.ч. Други 90 

 II клас на сортимента 

/18-29 см. Д на тънкия 

край/ 

Трупи за бичене от 18 см. до 29 см 

в т.ч. бук 100 

в т.ч. дъб 130 

в т.ч. топола 80 

в т.ч. акация 95 

в т.ч. Други 80 

Средна строителна дървесина /III клас на сортимента 15-17см./ 

 Трупи за бичене от 15 см. до 17 см 

в т.ч. бук 90 

в т.ч. дъб 110 
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в т.ч. топола 75 

в т.ч. акация 90 

в т.ч. Други 90 

Технологична дървесина  

в т.ч. бук 90 

в т.ч. дъб 100 

в т.ч. топола 65 

в т.ч. акация 75 

 IV и  V клас на 

сортимента /5-14 см. Д 

на тънкия край/ 

Технологична дървесина  

в т.ч. бук 90 

в т.ч. дъб 100 

в т.ч. топола 65 

в т.ч. акация 75 

Дребна строителна дървесина /VI  клас на сортимента-3-7см. Д на тънкия край/: 

 Технологична дървесина  

в т.ч. бук 80 

в т.ч. дъб 90 

в т.ч. топола 65 

в т.ч. акация 75 

Дърва за горене 

 Технологична дървесина  

в т.ч. бук 80 

в т.ч. дъб 90 

в т.ч. топола 65 

в т.ч. акация 75 

в т.ч. други 80 

ОЗМ  

в т.ч. бук 90 
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в т.ч. дъб 95 

в т.ч. топола 75 

в т.ч. акация 90 

в т.ч. други 90 

Дърва  

В т.ч. широколистни меки 65 

В т.ч. широк. 

твърди  

     бук 85 

     дъб 91 

в т.ч. акация 70 

в т.ч. други 80 

Категория/сортимент Сортимент/дърв.вид Продажни цени на дървесина 

по чл.71, ал.1, т. 3,  

лв за  пл.куб.м. без ДДС 
ОСТАТЪЦИ ОТ ДЪРВЕСИНА В СЕЧИЩЕ СЛЕД ТЯХНОТО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ 

 Иглолистни Дърва 35 

Широколистни Дърва 55 

 
 

     Тринадесета 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 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.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.Емил Младенов                                        -за 

   8. Иванка Гълъбова                                     -за 
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   9.Ташко Минков              -за 

   10.Стефан Тодоров             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №87 

 

 

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. Горочевци - отдел/подотдел/имот/ №: 468 /х/ 089027, 468/ц/089027 – 

площи за извеждане на отгледна и/или санитарна сеч след одобрено план-

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

 с. Рани луг - отдел/подотдел/имот/ №: 12 /д/ 155002  - площ за извеждане 

на възобновителна  сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Рани луг - отдел/подотдел/имот/ №: 15 /г/ 154008 - площ за извеждане на 

отгледна и/или санитарна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Рани луг - отдел/подотдел/имот/ №: 12 /в/ 155007, 12/е/155018 - площи за 

извеждане на отгледна и/или санитарна сеч след одобрено план-извлечение за 

промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Насалевци - отдел/подотдел/имот/ №: 17/б/  - площ за извеждане на 

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

промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Насалевци - отдел/подотдел/имот/ №: 17 /ю/ 110023- площ за извеждане 

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

промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Насалевци - отдел/подотдел/имот/ №: 17/а1/110014 - площ за извеждане 

на възобновителна сеч след одобрено 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 
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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 Решение № 70/30.06.2022г на 

Общински съвет Трън. 

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

 

 

     Четиринадесета точка. Определяне на начина за усвояване на дървесина от 

насаждения, собственост на Община Трън, пострадали от природни бедствия, 

следствие неблагоприятни абиотични и/или биотични фактори. 

      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.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.Емил Младенов                                        -за 

   8. Иванка Гълъбова                                     -за 

   9.Ташко Минков              -за 

   10.Стефан Тодоров             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №88 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, във 

връзка чл. 4, ал.3, чл.5, ал.3, чл. 27, ал.1, чл.71, ал.1, т.6 и ал. 2, т.3 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 от тях, Общински съвет Трън 

 

Р Е Ш И 
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1. Усвояването на  дървесината от насаждения, пострадали следствие на 

неблагоприятни абиотични и/или биотични фактори да се извърши по реда на чл.27, 

ал.1 от НУРВИДГТДОСПНДПТ. 

2. Продажбата на добитата дървесина да се извърши по реда на чл. 71, ал. 

1, т.6 и ал.2, т.3 от НУРВИДГТДОСПНДПТ, съгласно Ценоразпис, утвърден с решение 

на Общинския съвет. 

3. Възлага на Директора на ОП „Трънска гора” определянето на горските 

територии, попадащи в категорията за възлагане на добива по реда на чл. 27, ал. 1 от 

НУРВИДГТДОСПНДПТ. 

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

 
 

     Петнадесета точка. Отстраняване на опасни дървета от дървесен вид топола в 

земеделски имот, собственост на Община Трън в землището на с.Филиповци. 

     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.Емил Младенов                                        -за 

   8. Иванка Гълъбова                                     -за 

   9.Ташко Минков              -за 

   10.Стефан Тодоров             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №89 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.32, ал.2  от  ЗОСИ и чл.1 във вр. 

с чл. 3 от Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън 

горските  територии на община Трън, във връзка с чл. 8, чл.34, ал.4 и чл. 35, ал.1 от 

ЗОС, във връзка чл.39, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Трън 

 

РЕШИ: 

1. Да се извърши отстраняване на 6 бр. дървета от дървесен вид топола, 

изчислени с кубатура в размер на 50 пл.к.м. от общински поземлен имот с 

идентификатор: 76114.82.308 в землището на с. Филиповци; 

2. Дървесината да бъде продадена по реда на ЗОС чрез публичен търг с явно 

наддаване, а маркирането и транспортирането на дървесината да се извърши съгласно 

ЗОСИ и Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските 

територии на община Трън; 

3. Определя начална цена на корен за 1 обезличен пл. к.метър от дървесен 

вид топола в размер на 55 лв. без ДДС; 

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

 

 

     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. 

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.Емил Младенов                                        -за 

   8. Иванка Гълъбова                                     -за 

   9.Ташко Минков              -за 

   10.Стефан Тодоров             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №90 
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І.На   основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР 

към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Евдокия  Харалампиева Грънчарова- н-к братя 

Стоянови Танчеви, решение №13734 от 02.12.1992 г.  за признато право на 

собственост на ОСЗ гр.Трън,Общински съвет  Трън предоставя следния имот 

общинска собственост: 

 

1. Имот №16331.33.184 с площ от  3565 кв.м., находящ се  в мест. 

“Покрай къщи“ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот  №16331.33.10, 

изоставена орна земя от 45397кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС № 

6528 /16.05.2022г. 

2. Имот №16331.33.185 с площ от  952 кв.м., находящ се  в мест. 

“Белчова нива“ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот  №16331.33.10, 

изоставена орна земя от 45397кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС № 

6528 /16.05.2022г. 

 

 

 

     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 

   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.Емил Младенов                                        -за 

   8. Иванка Гълъбова                                     -за 

   9.Ташко Минков              -за 

   10.Стефан Тодоров             -за 

    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №91 
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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 Стоянов Цвеев- н-к Симо Лепоев Цвеев, решение 

№01/1 от 09.09.2002 г.  за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън,Общински 

съвет  Трън предоставя следния имот общинска собственост: 

 

1.Имот №02645.15.130 с площ от  1719 кв.м., находящ се  в мест. “Равна 

ливада/Вирове“ в землището на с.Банкя, образуван от имот  №02645.15.122, 

пасище от 25191кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС № 1448 /04.07. 

2022г. 

2.Имот №02645.15.131 с площ от  5245 кв.м., находящ се  в мест. “Равна 

ливада/Градище“ в землището на с.Банкя, образуван от имот  №02645.15.122, 

пасище от 25191кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС № 1448 /04.07. 

2022г. 

3.Имот №02645.15.132 с площ от  3246 кв.м., находящ се  в мест. “Равна 

ливада/Селище“ в землището на с.Банкя, образуван от имот  №02645.15.122, 

пасище от 25191кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС № 1448 /04.07. 

2022г. 

4.Имот №02645.15.133 с площ от  1788 кв.м., находящ се  в мест. “Равна 

ливада/Габрак“ в землището на с.Банкя, образуван от имот  №02645.15.122, пасище 

от 25191кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС № 1448 /04.07. 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.Радостина Раденкова           -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Емил Младенов                                        -за 

   8. Иванка Гълъбова                                     -за 

   9.Ташко Минков              -за 

   10.Стефан Тодоров             -за 
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    С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

РЕШЕНИЕ №92 

 

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 №1/12г от 18.03.2022 г.  за признато право на собственост на ОСЗ 

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

1.Имот №15134.180.117 с площ от  17952 кв.м., находящ се  в мест. “Емина 

падина/Голубовица“ в землището на с.Глоговица, образуван от имот  №15134.180.6, 

нива от 49057кв.м., 5 категория, за който има съставен АчОС № 6534 /04.07.2022г. 

2.Имот №15134.220.53 с площ от  11684 кв.м., находящ се  в мест. 

“Кръст/Голубовица“ в землището на с. Глоговица, образуван от имот  

№15134.220.17,неизползвана  нива от 22176 кв.м., 6 категория, за който има съставен 

АчОС № 6535 /04.07.2022г. 

3.Имот №15134.220.54 с площ от  2434 кв.м., находящ се  в мест. “Кръст/Росуле“ в 

землището на с. Глоговица, образуван от имот  №15134.220.17,неизползвана  нива от 

22176 кв.м., 6 категория, за който има съставен АчОС № 6535 /04.07.2022г. 

 

 

    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 -…… 


