
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   Т Р Ъ Н 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
 

Днес 26.05.2022 г. /четвъртък/ от 15:00 часа в заседателната зала на Община Трън се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Трън.  

На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11, отсъстваха 

Т.Исаева,С.Тодоров 

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.2 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 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстват двама. 

 Заседанието е редовно, може да работи и да взема решения.  

 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 9 гласа „за” , Общински съвет Трън прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №56 

 Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

      1. Определяне на представител на Община Трън за член на областна комисия за 

изработване на областна аптечна карта. 

                                                    Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

        

      Първа точка. Определяне на представител на Община Трън за член на областна 

комисия за изработване на областна аптечна карта. 
      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 9 гласа ”за”, Общински съвет Трън 

прие 
 

 РЕШЕНИЕ №57 

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.227б, ал.3 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Общински съвет Трън определя 



 

2 

 

 

Десислава Димитрова Цветкова – зам.кмет на Община Трън за представител на 

община Трън в областната комисия за изработване на областна аптечна карта. 

    

 

 

       Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    - п -                                                   

                                                                                            /Б.Харалампиев/ 

                                             

ТЕХН. СЕКРЕТАР: - п - 

                      /А.Станкова/ 


