ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Т Р Ъ Н
ПРОТОКОЛ №3
Днес 24.03.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън
се проведе заседание на Общински съвет Трън.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници от общ брой 11
Присъстваха още: Цв.Цветкова- Кмет на община Трън, Ст.Алексиева-Секретар на
община Трън, журналисти.
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 №16
ДНЕВЕН РЕД
1. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация
Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
2. Прехвърляне, чрез договор за дарение на пожарен автомобил Магирус Дойц
ФМ 170 Д 11ФА с рег.№РК3970АТ от община Трън на РДПБЗН – Перник.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
3. Приемане отчет по изпълнение на годишната програма за дейността на
НЧ“Гюрга Пинджурова-1895“- гр.Трън за 2021год. и Отчет за изразходваните
финансови средства.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
4. Приемане на Спортен календар за 2022г.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

5. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПИ с идентификатор
73273.550.9073 от КККР на гр.Трън, общ. Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
6. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Трън за 2022 год.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
7. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,ПИ с
идентификатор №73273.550.957.2.11 по КККР на гр.Трън, одобрени със заповед №РД18-893/20.12.2019г, представляващ апартамент №28, находящ се на четвърти етаж в
жилищен блок на ул.“Вельо Стоянов“ №11 в гр.Трън и одобряване на продажната му
цена.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
8. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
село Бусинци и одобряване на продажната му цена.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
9. Приемане на решение за прекратяване на договор № 163 от 17.03.2021г. с „А1
България“ ЕАД за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост на община Трън, представляващ помещение, находящо се на
втори етаж на административната сграда в с.Лева река, Община Трън и сключване на
договор за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост на община Трън, представляващ помещение, находящо се на втори етаж
на административната сграда в с.Лева река, Община Трън с „А1 Тауърс България“
ЕООД.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
10. Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища, попадащи в
масиви за ползване, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
11.Питания.

Първа точка. Одобряване на общата численост и структура на Общинска
администрация 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.
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 №17
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Трън, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2019-2023г), във връзка с
чл.12, ал.2, т.3 и чл.14, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
Общински съвет Трън утвърждава общата численост и структура на Общинска
администрация Трън, съгласно Приложения №1, №2 и №3, считано от 01.04.2022г.
2. Възлага на кмета на общината да разработи и утвърди длъжностно разписание
на общинската администрация, в рамките на приетата обща численост на персонала и
структурата по т.1 от настоящето решение, съгласно разпоредбите на чл.12 от
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрация (обн.ДВ
бр.49/2012г).

Приложение 2
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН

Общо:

63

В т.ч.:
ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ
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Кмет на община
Заместник кмет
Кметски наместници
Общо:

1
2
15
18

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН
Обща численост:
В т.ч.:

45

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Секретар на община
Звено „Вътрешен одит“, в т.ч.ръководител на звеното
Служител „Управление при кризи и ОМП”
Общо:

1
2
1
4 –8,89%

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Финансови дейности и административно-правно обслужване”
Общо Обща администрация:

14
14 –31,11%

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика”
27
Общо Специализирана администрация:
27 –60,00%

Местни дейности – 72бр.
Исторически музей – 5бр.
Обреди – 4бр.
Домашен социален патронаж – 9бр.
Благоустрояване и комунално стопанство – 35бр:
в т.ч. Дейност „Чистота“- 15бр.
Дейност“ Озеленяване“ – 10бр.
ОП „Трънска гора” – 19бр.

Приложение № 3
№
1.
2.

Кметско наместничество
с.Туроковци
с.Зелениград

Седалище
с.Туроковци
с.Зелениград

Обхват
Туроковци, Бераинци
Зелениград, Забел,
Ярловци, Лешниковци

щ.бр.
1
1

4

3.

с.Главановци

с.Главановци

4.

с.Слишовци

с.Слишовци

5.

с.Бусинци

с.Бусинци

6.

с.Вукан

с.Вукан

7.

с.Костуринци

с. Вукан

8.

с.Долна Мелна

с.Долна Мелна

9.

с.Лева река

с.Лева река

10.
11.
12.
13.

с.Ерул
с.Глоговица
с.Велиново
с.Неделково

с.Ерул
с.Глоговица
с.Велиново
с.Неделково

14. с.Ездимирци

с.Ездимирци

15. с.Ломница
16. с.Филиповци

с.Ломница
с.Филиповци

Главановци,
Милославци,
Цегриловци, Рани луг,
Насалевци
Слишовци, Джинчовци,
Стрезимировци, Бохова,
Реяновци
Бусинци, Радово,
Студен извор
Вукан, Кожинци,
Мрамор
Костуринци, Стайчовци,
Еловица
Долна Мелна, Горна
Мелна, Дълга лука,
Шипковица, Къшле
Лева река, Докьовци,
Пенкьовци, Горочевци,
Видрар
Ерул
Глоговица
Велиново, Милкьовци
Неделково, Лялинци,
Парамун
Ездимирци, Врабча,
Проданча
Ломница, Богойна
Филиповци, Бутроинци,
Мракетинци,
Общо:

1

1

1
1
1
1

1

0.5
1
1
1
1
0,5
1

15

Втора точка. Прехвърляне, чрез договор за дарение на пожарен автомобил
Магирус Дойц ФМ 170 Д 11ФА с рег.№РК3970АТ от община Трън на РДПБЗН –
Перник.
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
5

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 №18
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Трън да даде
съгласието си за прехвърляне на собствеността, чрез договор за дарение на пожарен
автомобил Магирус Дойц ФМ 170 Д 11ФА с рег.№РК3970АТ на РДПБЗН – Перник
за извършване на пожарогасителни действия на територията на РСПБЗН – Трън, тъй
като със своите габарити и проходимост е много подходящ за планинския терен.
Възлага на кмета на общината да сключи договор за дарение в изпълнение на
горното решение.
Трета точка. Приемане отчет по изпълнение на годишната програма за дейността
на НЧ“Гюрга Пинджурова-1895“- гр.Трън за 2021год. и Отчет за изразходваните
финансови средства.
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 №19
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а,ал.2,ал.4 и ал.5 от Закона за
народните читалища приема отчет на годишна програма за дейността на НЧ“Гюрга
6

Пинджурова-1895“ - гр.Трън за 2021 година и Отчет за изразходваните финансови
средства.
Четвърта точка. Приемане на Спортен календар за 2022г.
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 №20
На основание чл.21, т. 12 и т. 23, от ЗМСМА, Общински съвет гр. Трън приема
Спортен календар за 2022г.
Пета точка. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПИ с
идентификатор 73273.550.9073 от КККР на гр.Трън, общ. Трън.
По материала докладва Т.Исаева Председател на комисията по устройство на
територията.Материалът е разгледан на заседание на Комисията по УТ, като е
представен от С.Ефтимова.Комисията приема предложения материал и предлагат на
Общински съвет също да го приеме.
Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения
материал.Няма изказвания.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
7

РЕШЕНИЕ №21
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Трън
РАЗРЕШАВА:
Изработване на проект за изменение на имот с идентификатор 73273.550.9073
от КККР на гр.Трън, като от него обособят четири нови поземлени имоти с НТП за
второстепенни улици с проектни номера 73273.550.9073 с площ 600.00кв.м.,
073273.550.9083 с площ 246.00кв.м., 73273.550.9084 с площ 533.00кв.м. и
73273.550.9085 с площ 256.00кв.м.

Шеста точка. Актуализация на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2022 год.
По материала докладва Т.Исаева Председател на комисията по устройство на
територията.Материалът е разгледан на заседание на Комисията по УТ, като е
представен от 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.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 №22
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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.

1.

1

2.

2

имот

площ
кв.м.

УПИ III-общ. в кв.3 по регулационния 878
план с. Бусинци.
ПИ №73273.550.957.2.11 по кад.карта 44,21кв.м
на гр.Трън.

описание

Незастроени
имоти
Апартамент на
ул.“В.Стоянов“11

Седма точка. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска
собственост,ПИ с идентификатор №73273.550.957.2.11 по КККР на гр.Трън, одобрени
със заповед №РД-18-893/20.12.2019г, представляващ апартамент №28, находящ се на
четвърти етаж в жилищен блок на ул.“Вельо Стоянов“ №11 в гр.Трън и одобряване
на продажната му цена.
По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия:
Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от
М.Паракосова.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 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.Теодора Исаева
-за
8.Емил Младенов
-за
9. Иванка Гълъбова
-за
10.Ташко Минков
-за
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11.Стефан Тодоров
-за
С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №23
І. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал. 2 и чл.47, ал.1, т.3
от Закона за общинската собственост , чл.32, ал.1 и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда
и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на
Община Трън, Общински съвет Трън дава съгласието си да се продаде следният
недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор №73273.550.957.2.11 по КККР на гр.Трън,
одобрени със заповед №РД-18-893/20.12.2019г., представляващ самостоятелен
обект с предназначение : жилище, апартамент с площ от 44,21кв.м. Обектът се
намира на етаж 4 от многофамилна
жилищна сграда с идентификатор
№73273.550.52.2. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор
№73273.550.957. Прилежащи части:мазе 28 с площ от 7,28кв.м.Брой нива на
обекта:1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
№73273.550.957.2.10;
под
обекта:
№73273.550.957.2.7;над
обекта:
№73273.550.957.2.12Адрес на имота Гр.Трън, ул.“Вельо Стоянов“ №11 ап.28, ет.4.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост №6483/11.02.2022г.вписан
под №14,т.1, вх.рег.№29/14.02.2022 г. в Службата по вписвания гр.Трън, на
наемателите Моника Юриева Павлова, родена на 31.05.1997г.и Светослав
Бориславов Василев, роден на 26.08.1996г. при цена 11905лв./ единадесет хиляди
деветстотин и пет лева/ с ДДС.
ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината.
Осма точка. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в село Бусинци 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 Т.Исаева Председател 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
10

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 №24
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 , Общински съвет Трън дава съгласието си да
бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване следния недвижим имот –
частна общинска собственост:
1. УПИ III - общ /трети общински/, целият с площ от 878 /осемстотин
седемдесет и осем/ кв.м., находящ се в кв.3 /три/ по регулационния план на
с.Бусинци, незастроен,при граници: североизток: улица с ОТ 6-7-8, югоизток: УПИ
V, югозапад: УПИ XIII и УПИ XV-общ.,северозапад: УПИ XVI и УПИ II-общ.,
актуван с Акт за частна общинска собственост №6484/15.02.2022г, вписан с
вх.рег.№32/16.02.2022г., акт №15,т.1 при първоначална тръжна цена в размер на
6810лв. /шест хиляди осемстотин и десет лева/с ДДС.
ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината.
Девета точка. Приемане на решение за прекратяване на договор № 163 от
17.03.2021г. с „А1 България“ ЕАД за предоставяне под наем на част от недвижим
имот – публична общинска собственост на община Трън, представляващ помещение,
находящо се на втори етаж на административната сграда в с.Лева река, Община Трън
и сключване на договор за предоставяне под наем на част от недвижим имот –
публична общинска собственост на община Трън, представляващ помещение,
находящо се на втори етаж на административната сграда в с.Лева река, Община Трън
с „А1 Тауърс България“ ЕООД.
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 Т.Исаева Председател на комисията по устройство на
територията.Материалът е разгледан на заседание на Комисията по УТ, като е
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представен от 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.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 №25
1. Да се прекрати по взаимно съгласие договор № 163 от 17.03.2021г. с „А1
България“ ЕАД за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост на община Трън, представляващ помещение, находящо се на
втори етаж на административната сграда в с.Лева река, Община Трън и сключване на
договор за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост на община Трън, представляващ помещение, находящо се на втори етаж
на административната сграда в с.Лева река, Община Трън
2. На
основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за
общинската собственост, чл.191 ал.1 във връзка с чл.30, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински съвет
Трън дава съгласието си да бъде отдадена под наем част от недвижим имот – публична
общинска собственост на община Трън, представляваща: Помещение с площ от 14
кв.м., находящо се на втори етаж на двуетажна административна, делова сграда от
189 кв.м. с идентификатор №43195.501.411.1 по одобрената кадастрална карта на
с.Лева река, построена в поземлен имот с идентификатор №43195.501.411, целият с
площ от 706кв.м., за който имот е съставен Акт за публична общинска собственост
№992/22.10.2020г./стар акт №132/03.09.2001г./
3. Обектът се отдава за разполагане на телекомуникационни съоръжения и
свързаното към тях оборудване на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 206379370
за срок от 10 /десет/ години.
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4. 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
7,00 лв. /седем лева/,
определена по реда на Наредбата за базисни наемни цени на общински нежилищни
имоти на община Трън
5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за наем.
Десета точка. Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища,
попадащи в масиви за ползване, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската
2021/2022 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 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.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 №26
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, във връзка
с издадени заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Перник, както следва:
Заповед № ПО-09-75/29.10.2021г.; № ПО-09-78/29.10.2021г.; № ПО-0979/29.10.2021г.; № ПО-09-72/29.10.2021г.; № ПО-09-76/29.10.2021г.; № ПО-0974/29.10.2021г.; № ПО-09-77/29.10.2021г.; № ПО-09-73/29.10.2021г.; № ПО-0980/29.10.2021г.; № ПО-09-95/18.11.2021г.; № ПО-09-90/18.11.2021г.; № ПО-0994/18.11.2021г.; № ПО-09-92/18.11.2021г.; № ПО-09-93/18.11.2021г.; № ПО-0991/18.11.2021г.; № ПО-09-88/18.11.2021г.; № ПО-09-89/18.11.2021г.; № ПО-09100/29.11.2021г.; № ПО-09-101/29.11.2021г.; № ПО-09-102/29.11.2021г.; № ПО-0913

115/16.12.2021г.; № ПО-09-116/17.12.2021г.; № ПО-09-117/17.12.2021г.; № ПО-09118/21.12.2021г.; № ПО-09-119/21.12.2021г.; № ПО-09-120/21.12.2021г.; № ПО-09142/14.01.2022г.; № ПО-09-152/24.01.2022г.; № ПО-09-151/24.01.2022г.; № ПО-09156/26.01.2022г.; № ПО-09-148/24.01.2022г.; № ПО-09-125/10.01.2022г.; № ПО-09126/12.01.2022г.; № ПО-09-127/12.01.2022г.; № ПО-09-128/12.01.2022г.; № ПО-09130/12.01.2022г.; № ПО-09-131/12.01.2022г.; № ПО-09-129/12.01.2022г.; № ПО-09139/14.01.2022г.; № ПО-09-140/14.01.2022г.; № ПО-09-141/14.01.2022г.; № ПО-09143/14.01.2022г.; № ПО-09-144/14.01.2022г.; № ПО-09-145/17.01.2022г.; № ПО-09146/17.01.2022г.; № ПО-09-147/17.01.2022г. с които са одобрени споразуменията за
създаване на масиви за ползване за стопанската 2021/2022 година и постъпило искане
от Директора на ОД „Земеделие“ – Перник с вх.№ 2400-98/07.03.2022г, Общински
съвет - Трън дава съгласие да се предоставят за временно и възмездно ползване
общинските полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската
2021/2022г., на съответните ползватели за землищата на община Трън, по цена в
размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.
2. Общински съвет Трън упълномощава Кмета на община Трън да издаде заповед,
която да бъде публикувана на интернет страницата на Общината и да сключи
едногодишни договори за стопанската 2021/2022 год. с ползвателите на полски
пътища.

Единадесета точка. Питане.
Питане към кмета на общината бе отправено от Т.Минков, общински
съветник.
Т.Минков: Аз да попитам за уличното осветление,през летния сезон на този режим
ли ще продължава?
Цв.Цветкова:Това, което сме обсъждали е да увеличим диапазона в тъмната част.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
-п/Б.Харалампиев/

ТЕХН.СЕКРЕТАР:
А.Станкова……- п -……….
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