ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Т Р Ъ Н
ПРОТОКОЛ №7
Днес 30.06.2022 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.
На 30.06.2022г. в деловодството на ОбС постъпи докладна относно проектни
предложения от Община Трън за изграждане и обновяване на спортни обекти. В
тази връзка предлагам, като точка 15 в Дневния ред да бъде включена
извънредна докладна, а именно: Подаване на проектни предложения на Община
Трън по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и
обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост към
Министерство на младежта и спорта.
С 10 гласа “за“ предложението се приема .
Имате ли други предложения и допълнения към Дневния ред?
Ако нямате, да преминем към гласуване на дневния ред с направеното изменение
и допълнение.
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 №58
ДНЕВЕН РЕД

1. Бракуване на движими вещи – частна общинска собственост.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
2. Промяна в характера на собствеността от публична в частна на поземлени
имоти №73273.554.529; №73273.554.531; №73273.554.532 по кадастралната карта
на гр. Трън, одобрена със Заповед №РД-18-893/20.12.2019г. с НТП „Незастроен
имот за производствен, складов обект“, гр. Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
3. 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
4. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ
устройствен план за ПИ с идентификатор 48249.61.2 от КККР на с.Милкьовци, общ.
Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
5. Даване на съгласие
за разделяне на поземлен имот 30716.290.52 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Зелениград, община Трън, с
което се образуват два нови поземлени имота № 30716.290.52 и № 30716.290.1003.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
6.Разрешение за изработване на проект за изменение в кадастралната карта и
кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 73273.550.1235.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
7. Прeкратяване на съсобственост в УПИ VII - 2 в кв.1 по ПУП на с.Филиповци,
целият с площ от 1170 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 землището на с. Насалевци, община Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
9. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен , находящ се в
гр.Трън, кв.“Мурговица“ за поставяне на преместваем обект – Търговски павилион
с обща площ от 47 кв.м.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
10. Отдаване под наем на част от имот ПОС, находящ се в бивша болница гр.Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
11. Приемане на решение за отдаване под наем на първи етаж от двуетажна
масивна сграда, находяща се в УПИ II-129, кв. 23 по рег. план на село Милославци ,
община Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
12. Изменение на Решение №34 / 07.04.2022г 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
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14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба
по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
15. Подаване на проектни предложения на Община Трън по Наредба № 4 от
08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни
обекти – държавна и общинска собственост към Министерство на младежта и
спорта.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
16.Питания.

Първа точка. Бракуване на движими вещи – 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.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
Р Е Ш Е Н И Е №59
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Трън
РЕШИ
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1.Дава съгласие да бъдат бракувани по реда на Закона за счетоводството, като
негодни за употреба, следните движими вещи – частна общинска собственост:
 Лек автомобил ВАЗ 2104 с рег.№ РК5828АА, Двигател № 21050245839,
Рама № XTA210400J0165696, с дата на първа регистрация 08.08.1988г, с отчетна
стойност 800,00лв;
 Лек автомобил ВАЗ 2107 с рег.№ РК5182АН, Двигател № без номер,
Рама № XTA210700W1174151, с дата на първа регистрация 30.06.1998г, с отчетна
стойност 700,00лв;
 Лек автомобил УАЗ 374101 с рег.№ РК4542АК, Двигател № 90403835,
Рама № XTT396206K0076613, с дата на първа регистрация 11.08.1989г, с отчетна
стойност 870,00лв;
 Лек автомобил Крайслер гранд вояджер с рег.№ РК3474АХ, Двигател №
без номер, Рама № 1C4GYN4M9WU512729, с дата на първа регистрация
15.01.1998г, с отчетна стойност 1500,00лв;
 Специален автомобил ИФА В-50-Л с рег.№ РК8984АН, Двигател №
27992388916927, Рама № 620087104, с дата на първа регистрация 12.10.1989г, с
отчетна стойност 3200,00лв.
2. Възлага на кмета на община Трън да предложи начална тръжна цена на
бракуваните активи (цена за старо желязо) за утвърждаване от Общински съвет
Трън, с цел провеждането на търг за издаването им за скрап на лицензирана фирма
за изкупуване на излезли от употреба автомобили.
Приложения:
Свидетелство за регистрация на МПС – 5бр;
Извлечения от инвентарната книга за ДА и Справка за наличните СМЦ;
Протокол от 21.06.2022г на комисията, назначена със Заповед № РД-05247/17.06.2022г. на кмета на община Трън.
Втора точка. Промяна в характера на собствеността от публична в частна на
поземлени имоти
№73273.554.529; №73273.554.531; №73273.554.532
по
кадастралната карта на гр. Трън, одобрена със Заповед №РД-18-893/20.12.2019г. с
НТП „Незастроен имот за производствен, складов обект“, гр. Трън
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
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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 №60
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от
Закона за общинската собственост и чл.2 , ал.4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Трън,
Общински съвет Трън
РЕШИ:
I. 1. Обявява от публична в частна общинска собственост поземлени имоти с
№73273.554.529; №73273.554.531; №73273.554.532 в землището на гр.Трън, Област
Перник.
2. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответните актове за
публична общинска собственост и да се съставят нови актове за частна общинска
собственост.
II. Настоящето решение да бъде изпратено на Областния управител на Област
Перник в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му
пред
Административен
съд
гр.
Перник
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
Приложения:
1. Актове за публична общинска собственост №700, 701 и 702 от 08.03.2016;
2. Скици;
3. Становище от гл.архитект.

Трета точка. Актуализация на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2022 год.
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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 №61
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.

3.

имот

площ
кв.м.

ПИ от 8кв.м., представляващ част от 8кв.м.
УПИ VII-2, целият с площ от 1170кв.м.

описание

Незастроен имот

ІІ. Под наем
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№

№ по ред от
год. пр.

имот

площ
кв.м.

1.

6.

С. Насалевци

3239

2.

7.

С. Насалевци

8864

описание

Зем.имот

51130.60.112
Зем.имот

51130.10.58
3.

8.

С. Насалевци

5805

4.

9.

Терен с площ от 47 кв.м. за поставяне 47
на
премества
обект
„Търговски
павилион“ находящ се в ПИ
с
идентификатор
73273.552.1241
по
КККР на кв. „Мурговица“ гр. Трън, по
реда на чл. 56 от ЗУТ.

5.

10.

6.

11.

Част от сграда №73273.550.965.1 от 1
1122 кв.м. с предназначение здравно
заведение по одобрената кадастрална
карта на гр.Трън
Първи етаж от двуетажна масивна обща площ от
сграда –магазинно помещение от 51кв.м 78
и два броя складови помещения от 14
кв.м и 13 кв.м.

Зем.имот

51130.180.65
Терен

1кв.м.от
фоайето
на
сграда/бивша
болница/
Нежилищен
имот

Четвърта точка. Разрешение за изработване на проект за частично изменение
на Общ устройствен план за ПИ с идентификатор 48249.61.2 от КККР на
с.Милкьовци, общ. Трън.
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 А.Байкушева.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 №62
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Трън
ОТКАЗВА
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Да допусне изменение на Общия устройствен план на община Трън и бъдещ ПУП
в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48249.61.2 от КККР на с.Милкьовци,
общ.Трън, със следните мотиви:
1. Оценява допускането като нецелесъобразно, по отношение отдалечеността от
строителните граници и невъзможност за осигуряване на достъп до ПИ с
идентификатор 48249.61.2 от КККР, с.Милкьовци;
2. Определя допускането като незаконосъобразно, поради изтеклите срокове за
узаконяване по §184, ал.1 от ПЗР на ЗУТ, обн. в ДВ, бр.65 от 22 юли 2003г..
Пета точка. Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот 30716.290.52 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Зелениград, община Трън, с което
се образуват два нови поземлени имота № 30716.290.52 и № 30716.290.1003.
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 С.Асенова.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 №63
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.50, ал.6 и чл.53, ал.1 от ППЗОЗЗ
Общински съвет гр.Трън
Дава съгласие
за отстраняване на явна фактическа грешка в КККР на
с.Зелениград, община Трън чрез разделяне на поземлен имот 30716.290.52, с което
се образуват два нови поземлени имота № 30716.290.52 който получава площ
8

4401кв.м. с начин на трайно ползване – Нива , трайно предназначение на
територията – Земеделска, собственост – общинска частна / земя по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ/ и № 30716.290.1003 получава площ от 935 кв.м. с трайно предназначение
на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване : за друг вид застрояване,
вид собственост: общинска частна.

Шеста точка. Разрешение за изработване на проект за изменение в кадастралната
карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 73273.550.1235
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 А.Байкушева.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 №64
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общинския
съвет гр.Трън да вземе следното :
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласието си за изработване на проект за изменение в кадастралната карта
и кадастрални регистри за поземлен имот с идентификатор 73273.550.1235, одобрени
със Заповед №РД-18-893/20.12.2019г. , като същия бъде разделен на два поземлени
имота.
Новообразуваните поземлени имоти са с идентификатор :
73273.550.42 с площ 1668 кв.м. и 73273.550.43 с площ 8015кв.м.
Седма точка. Прeкратяване на съсобственост в УПИ VII - 2 в кв.1 по ПУП на
с.Филиповци, целият с площ от 1170 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
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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.Емил Младенов
-за
8. Иванка Гълъбова
-за
9.Ташко Минков
-за
10.Стефан Тодоров
-за
С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №65
I. 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 8 кв.м. представляващ част от УПИ VII - 2 , целият с площ от
1170 кв.м., находящ се в кв.1 по рег. план на с.Филиповци, община Трън, при граници
на УПИ по скица: север: край на регулация, изток: УПИ VIII – 2 юг: улица с ОТ 2-3,
запад: УПИ VI -2, актуван с АчОС №6532/02.06.2022г вписан под №151, т.1,
вх.рег.№233 от 06.06.2022г.в Службата по вписвания гр.Трън на Виолета Христова
Бонева, собственик по нот.акт №51, т.2 д.№265/08.10.2007г. при цена 87,00лв./
осемдесет и седем 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 землището на с. Насалевци, 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
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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.Емил Младенов
-за
8. Иванка Гълъбова
-за
9.Ташко Минков
-за
10.Стефан Тодоров
-за
С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №66
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 № 51130.60.112 с н.т.п. – Друг вид земеделска земя с площ от 3239 кв.м, 8
категория, местност “----------“ в землището на с. Насалевци, община Трън, при
първоначална наемна цена от 38,87 лв. /тридесет и осем лв. и 87 ст./ годишен наем;
2. Имот № 51130.10.58 с н.т.п. – Друг вид земеделска земя с площ от 8864 кв.м, 9
категория, местност “----------“ в землището на с. Насалевци, община Трън, при
първоначална наемна цена от 88,64 лв. /осемдесет и осем лв. и 64 ст./ годишен наем;
3. Имот № 51130.180.65 с н.т.п. – Неизползвана нива ( угар, орница ) с площ от
5805 кв.м, 6 категория, местност “Мали пут“ в землището на с. Насалевци, община
Трън, при първоначална наемна цена от 87,08 лв. /осемдесет и седем лв. и 08 ст./
годишен наем;
2. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.
Девета точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен ,
находящ се в гр.Трън, кв.“Мурговица“ за поставяне на преместваем обект –
Търговски павилион с обща площ от 47 кв.м.
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 №67
1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за
общинската собственост и чл. 15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество ( приета с Решение № 33/28.02.2019 г. ОбС Трън),
Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен
търг с явно наддаване, следният недвижим имот - общинска собственост, а именно:
Терен с площ от 47 /четиридесет и седем / кв.м., за поставяне на преместваем обект „
Търговски павилион “, находящ се в ПИ с идентификатор73273.552.1241 по КККР на
кв. „Мурговица“, гр. Трън, община Трън, по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 3 (три)
години, съгласно чл.4 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски
и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално –
декоративни елементи на община Трън .
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 32,90 лв. /тридесет и два
лева и 90ст./ съгласно определените базисни наемни цени в Приложение №1 към чл.16,
ал.3 от НРПУРОИ на община Трън.
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3. 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.

Десета точка. Отдаване под наем на част от имот ПОС, находящ се в бивша
болница гр.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 №68
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 сграда №73273.550.965.1 от 1122 кв.м. с предназначение здравно
заведение по одобрената кадастрална карта
на гр.Трън
със зап.№РД-18893/20.12.2019г., описана в АпОС №1436/30.03.2022г. , а именно: 1 /един/ кв.м. от
фоайето на сградата 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 4,90лв/четири лева и 90ст./ с ДДС, определена съгласно приложение №1
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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.

Единадесета точка. Приемане на решение за отдаване под наем на първи етаж от
двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ II-129, кв. 23 по рег. план на село
Милославци , 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 №69
1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.14, ал.2 и ал.7 от
Закона за общинската собственост и 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 се отдаде под наем чрез
публичен търг с явно наддаване недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ:
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Първи етаж от двуетажна масивна сграда –магазинно помещение от 51кв.м и
два броя складови помещения от 14 кв.м и 13 кв.м., обща площ от 78 /седемдесет и
осем кв.м. /, находяща се в с.Милославци, УПИ II-129, кв. 23 по действащия рег.
план на с.Милославци, предмет на Акт за публична общинска собственост
№.415/13.08.2013, при първоначална тръжна цена в размер на 117лв/ сто и
седемнадесет лева / на месечния наем определена съгласно приложение №1 към
чл.16 ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
2. Обектът се отдава за търговска дейност за срок от 5 (пет) години .
3.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

Дванадесета точка. Изменение на Решение №34 / 07.04.2022г 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
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 Т.Исаев.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 №70
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На основание чл.21, ал. 1, т.7 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, ал.4, т.5
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 т.3 от Решение №
83/25.04.2012г на Общински съвет Трън, актуализирано с Решения на ОбС Трън: №
149/25.07.2012г, №150/06.12.2018г, №126/18.11.2021г, №34/07.04.2022г, Общински
съвет Трън
РЕШИ
1.
Приема актуализация в Приложение №1 за определяне на началните
цени за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти.
2.
При последваща промяна в пазарните условия или в нормативната
уредба, Общински съвет Трън да извършва нова актуализация в Приложение №1 за
определяне на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен по
категории и асортименти.
3.
Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението.
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 Т.Исаев.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 №71
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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. Бусинци - отдел/подотдел/имот/ №: 73 /д/ 350019; - площ за извеждане
на отгледна или санитарна сеч след съгласуване план-извлечение за промяна вида
и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Милославци - отдел/подотдел/имот/ №: 19 /у/ 286051,286052; - площ за
извеждане на възобновителна сеч след съгласуване план-извлечение за промяна
вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Забел - отдел/подотдел/имот/ №: 220 /д/ 392003, 392031, 392044; - площ
за извеждане на възобновителна сеч след съгласуване план-извлечение за
промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Трън - отдел/подотдел/имот/ №: 199 /д/ 528020 - площ за извеждане на
отгледна сеч след съгласуване план-извлечение за промяна вида и интензивността
на сечта за 2022г.;

с. Туроковци - отдел/подотдел/имот/ №: 197/о/160004; 196/з/159013;
196/л/159012, 159013; - площи за извеждане на на отгледна сеч след съгласуване
план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Рани луг - отдел/подотдел/имот/ №: 16 /р/ 153003; 16 /т/ 153003; 16 /о/
153004, 153005; - площ за извеждане на отгледна сеч след съгласуване планизвлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Насалевци - отдел/подотдел/имот/ №: 16 /д/ 231009, 231008; 16/и/231011,
231001; 17/б/231005,231008; 17 /р/ 232017; 17 /г/ 232013, 232014; - площи за
извеждане на отгледна сеч след съгласуване план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Врабча - отдел/подотдел/имот/ №: 259 /н/ 563004, 563001, 563005; площ за извеждане на принудителна сеч след съгласуване 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 възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
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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 Решения №№ 113/31.07.2013г.
и 34/07.04.2022г на Общински съвет Трън.
3.
Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението.
Четиринадесета 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 №72
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 №16331.58.61 с площ от 1296кв.м., находящ се в мест. “Рудина
/Нивче“ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот №16331.58.52, пасище от
14594кв.м., 6 категория, за който има съставен АпОС № 1442 /16.05.2022г.
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2.
Имот №16331.58.60 с площ от 3345 кв.м., находящ се в мест. “Рудина
/Гол.нива“ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот №16331.58.52, пасище
от 14594кв.м., 6 категория, за който има съставен АпОС № 1442 /16.05.2022г.
3.
Имот №16331.56.14 с площ от 2071 кв.м., находящ се в мест. “Голема
ливада /Река“ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот №16331.56.14,
ливада от 2071 кв.м., 6 категория, за който има съставен АчОС № 6531 / 16.05.2022г.
4.
Имот №16331.56.11 с площ от 700 кв.м., находящ се в мест. “Голема
ливада /Река“ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот №16331.56.11,
ливада от 700кв.м., 6 категория, за който има съставен АпОС № 6530 /16.05.2022г.
5.
Имот №16331.49.31 с площ от 1911 кв.м., находящ се в мест. “Осойна
/Валог “ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот №16331.49.19, пасище от
7618кв.м., 6 категория, за който има съставен АпОС № 1441 /16.05..2022г.
6.
Имот №16331.46.48 с площ от 2970 кв.м., находящ се в мест. “Рудина
/Яворица “ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот №16331.46.2, пасище
от 3221кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС № 1439 /16.05.2022г. и имот
№16331.46.3 от 8897кв.м. пасище, 10 категория, за който има съставен АпОС №1440
/16.05.2022г
7.
Имот №16331.46.47 с площ от 2219 кв.м., находящ се в мест. “Рудина
/Гол.Яворица “ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот №16331.46.2,
пасище от 3221кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС № 1439 /16.05.2022г.
и имот №16331.46.3 от 8897кв.м. пасище, 10 категория, за който има съставен
АпОС№ 1440 /16.05.2022г.
8.
Имот №16331.46.46 с площ от 1577 кв.м., находящ се в мест. “Рудина
/Падина“ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот №16331.46.2, пасище от
3221кв.м., 10 категория, за който има съставен АпОС № 1439 /16.05.2022г. и имот
№16331.46.3 от 8897кв.м. пасище, 10 категория, за който има съставен № 1440
/16.05.2022г.
9.
Имот №16331.46.9 с площ от 4218 кв.м., находящ се в мест. “Рудина
/Равнище“ в землището на с.Горна Мелна, образуван от имот №16331.46.9, нива от
4218кв.м., 10 категория, за който има съставен АчОС № 6529 /16.05.2022г.
10. Имот №16331.33.182 с площ от 769 кв.м., находящ се в мест. “Зла бара“ 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.
11. Имот №16331.33.181 с площ от 733 кв.м., находящ се в мест. “Над гумно“
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.
12. Имот №16331.33.180 с площ от 911 кв.м., находящ се в мест. “Бачище“ 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.
13. Имот №16331.33.179 с площ от 876 кв.м., находящ се в мест. “Емчище“ 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.
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Петнадесета точка. Подаване на проектни предложения на Община Трън по
Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и
обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост към
Министерство на младежта и спорта.
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 №73
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА):
1.
Общински съвет Трън дава съгласие Община Трън да кандидатства с
проектно предложение „Изграждане на спортно игрище за футбол и баскетбол, в СУ
Гео Милев, гр. Трън“ за финансиране по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово
подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и
общинска собственост към Министерство на младежта и спорта
2.
Общински съвет Трън дава съгласие Община Трън да кандидатства с
проектно предложение „Изграждане на спортно игрище за футбол в кв. 58а по ПУП
на гр.Трън“ за финансиране по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово
подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и
общинска собственост към Министерство на младежта и спорта
3.
Възлага на Кмета на общината да изпълни изискванията за кандидатстване
за предоставяне на финансовото подпомагане, след класиране да подпише документи
за финансиране и осигури изпълнение на дейностите.
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Шестнадесета 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 -
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