
                                             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 30.06.2022г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в 

заседателната  зала на  Община Трън при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 

   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 

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.Питания. 
 

 

 

 

                    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  - п -  

                                                                                      /Б.Харалампиев/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


