
                                                                               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 23.09.2021г. /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. Приемане на отчета по бюджета и извънбюджетните сметки на Община 

Трън  за 2020 г. 

                                                    Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 2. Обособяване на две нови приемни, едната в с.Бусинци, а другата в с.Долна 

Мелна общ.Трън на Полицейски инспектори „Териториална полиция“ при 

Районно управление МВР гр.Трън. 

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

          3. Ползването на училищен автобус от деца и ученици от СУ,, Гео Милев“ гр. 

Трън и посещаващи ДГ,, Ален мак“ гр.Трън през учебната 2021/2022 г. 

                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

         4.Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Перник. 

                                                                 Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС 

         5. 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 

        6. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и 

одобряване на  продажната им цена. 

                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

        7. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ II-67 в кв.12 по рег.план на с.Врабча. 

                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

        8.Разрешение за изменение на подробен устройствен план на с. Бусинци  в 

териториалния обхват на УПИI-157, УПИII-158, УПИ III-159, кв.18 и улица с осови 

точки 69 и 70. 

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

 



 

    9. Одобряване на ПУП-Парцеларен план и устройствена схема за изграждане на 

подземна кабелна захранваща линия НН 1кV за нуждите  на стационарна контролна 

единица АУЗПТ / СКТ №1066 на път II-63, с.Слишовци, общ. Трън. 

                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

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

ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен. 

                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

   11. Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски 

територии.Вх.№162. 

                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

   12. Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски 

територии.Вх.№160. 

                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

   13.Питания. 

 

 

 

 

                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   - п - 

                                                                                      /Б.Харалампиев/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


