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

 

 

 

 

П О К А Н А 

 

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

гр.Трън на редовно заседание на 18.11.2021г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в 

заседателната  зала на  Община Трън, при условията на извънредна епидемична 

обстановка и спазване на физическа дистанция. На заседанието няма да се 

допускат външни лица. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

       1. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост на община Трън за 2021 год. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

       2. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, 

находящи се в  село Главановци и одобряване на  продажната им цена. 

                                                    Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

         3. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост на ПИ с 

идентификатор № 15134.220.45 с площ от 896кв.м. по кадастралната карта на 

с.Глоговица  и ПИ 79 с площ от 686кв.м. по кад.план на селото и одобряване на  

продажната им цена. 
                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

4. Даване на съгласие за промяна предназначението на самостоятелен обект 

„За склад“ в „Студио за красота“с идентификатор 73273.550.52.2.21 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трън, одобрени със Заповед 

№ РД-18-893/20.12.2021г. на изпълнителен директор на АГКК.  

                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

 5. Промяна на Решение  №150 / 06.11.2018 на Общински съвет Трън  

                                                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

 6. Приемане на годишен план и обема на ползване от горските територи, 

общинска собственост за 2022г. 

                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 



        7. Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне 

ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен 

                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

    8. Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии. 

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 
 

    9. Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии. 

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

                                         

   10.Питания. 

 

 

 

 

                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/П/ 

                                                                                      /Б.Харалампиев/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


