ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Т Р Ъ Н
ПРОТОКОЛ №4
Днес 07.04.2022 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 Д-р
П.Костова
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 04.04.2022г в Общинския съвет постъпи
извънредна докладна записка от кмета на общината, относно Изменение на Решение
№126 / 18.11.2021г на Общински съвет Трън. Същата ви бе своевременно изпратена
на електронните пощи, за да се запознаете с материала и да бъде обсъден на
насрочените за 05.04.2022г заседания на постоянните комисии към ОбС Трън.
Докладна записка бе разгледана от БК и ОС, които имат положителни становища по
така предбожения материал. В тази връзка предлагам като точка 7 в Дневния ред
да бъде включена извънредната докладна, а именно: Изменение на Решение
№126 / 18.11.2021г на Общински съвет Трън
Който е съгласен моля да гласува.
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 №27
ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на бюджета на Община Трън за 2022г.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
2. Определяне размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на
община Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
3. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД-Перник.
Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС
4. Приемане на Годишен отчет за развитие на младежта в община Трън през
2021 г.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
5. Безвъзмездно предоставяне право на строеж в недвижим имот ПИ
73273.550.962 по одобрената кадастрална карта на град Трън в полза на
Министерство на здравеопазването за нуждите и дейността на ЦСМП гр.
ПЕРНИК, ФСМП гр. ТРЪН.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
6. Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне
ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
7. Изменение на Решение №126 / 18.11.2021г на Общински съвет Трън
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
8.Питания.

Първа точка. Приемане на бюджета на Община Трън за 2022г.
По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия:
Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от
Д.Илкова-бюджет и ТРЗ .Комисията приема предложения материал и предлагат на
Общински съвет също да го приеме.
Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения
материал.
Т.Минков:Във връзка с многото кризи в страната засягащи и общната, и в
интерес на гражданите ще подкрепиме бюджета.
Б.Харалампиев:Други изказвания.Няма. 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.Мариела Асенова
-за
4.Радостина Раденкова
-за
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5.Милена Алексиева
-за
6.Теодора Исаева
-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 №28
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона запубличните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31 от 17.03.2022 г.,за изпълнение на
ЗДБРБ за 2022 година и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Трън, Общински съвет
Трън
Р Е Ш И:
Приема бюджета на Община Трън за 2022 година както следва:
1. По приходите в размер на 12 678 759 лв., съгласно Приложение №1
а) Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 969 456 лв.,
в т.ч: обща допълваща субсидия за делегирани от държавата дейности 4 136 654 лв.

-

б) Преходен остатък от 2021 година
в т.ч. - СУ „Гео Милев“
ДГ „Ален мак“
Ц О П „Дъга“
ЦСРИ
- СУ„Резидентен тип“
- Отбрана и сигурност
- Здравеопазване
- Общинска администрация
- Асистентска подкрепа

832 802 лв.
237 504 лв.
41 733 лв.
17 138 лв.
10 800 лв.
73 314 лв.
92 870 лв.
15 727 лв.
303 733 лв.
39 983 лв.

2. Приходи за местни дейности в размер на
а) данъчни приходи
б) неданъчни приходи
в) обща изравнителна субсидия
в т.ч. зимно подържане и снегопочистване

7 709 303 лв.
320 000 лв.
1 791 500 лв.
958 800 лв.
368 000 лв.
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г) целева субсидия за капиталови разходи
За местна дейност
д) преходен остатък от 2019 година

1 730 400 лв.
2 908 603 лв.

3. По разходите в размер на 12 678 759 лв., съгласно Приложение №2
а) за делегирани от държавата дейности
4 969 456 лв.
б) за местни дейности
7 709 303 лв.
4. Приема поименните списъци за капиталови разходи за 2022 г., съгласно
приложения № 1 и 2.
5. Утвърждава план - сметката на ОП „Трънска гора“ за 2022 година
6. Разходите за погребенията на самотни без близки и роднини, бездомни,
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрираните в
службите за социално подпомагане са за сметка на общинския бюджет – ковчег,
дървен надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба и превоз на покойника на
територията на общината.
7. Приема следните лимити за разходи:
а) СБКО в размер на 3% от средствата за основна работна заплата на
заетите по трудови правоотношения.
б) Средства за представителни разходи на кмета на общината в
размер на 16 000 лв.
8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно Приложения.
9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия.
10. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства
за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от
извънбюджетни сметки и фондове на общината, а за държавни дейности да се
отправя мотивирано искане до МФ за предоставяне на авансова сума от одобрената
субсидия.
11. Възлага на кмета на Общината:
а) да определи конкретните права и задължения на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
б) да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации
и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните
правила на Системата за финансово управление и контрол;
в) да отразява служебно промените по бюджета с размера на
постъпилите и разходваните средства в съответствие с волята на дарителите и
спонсорите;
г) максималният размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края
на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средно
годишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението
не се прилага за задължения за разходи финансирани за сметка на помощи и дарения;
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д) максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти
за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средно годишния размер на
отчетените разходи през последните четири години; ограничението не се прилага за
ангажименти за разходи финансирани за сметка на помощи и дарения.
12. Да предлага на Общинския съвет след 30 септември 2022 година да се
прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от
държавата дейности с изключение на разходите за образование при условие, че няма
просрочени задължения в съответната дейност.
13. При създаване на общия размер на бюджета и при възникване на
неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не
е определено друго, предоставя следните права на кмета:
а) да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
или от една група в друга в границите на една бюджетна дейност без да изменя
общия й размер в частта за местните дейности;
б) да разработва и възлага подготовката на общински проекти и
програми за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на
годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
14. Разрешава на кмета да прехвърля заемообразно средства от бюджетни в
извънбюджетни сметки за изпълнението на оперативни програми в размер до 300 000
лв., на месец.
15. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от
общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30 април 2022 г., конкретни
мерки за изпълнение на приетия от общински съвет бюджет.
Приложение 1
СПРАВКА
за разпределението на приходоизточниците по бюджета
Наименование на приходите

I.

1
Приходи с държавен характер
1. Взаимоотношения с ЦБ

Параграф

Проект 2022 г.

2

4

Получени трансфери /Субсидии/ от ЦБ
- обща допълваща субсидия

3100
3111

- получени от общини целеви трансфери от ЦБ за
капиталови разходи
- получени целеви трансфери
- субвенции от ЦБ
2. Трансфери между бюджетни сметки
- получени трансфери
- трансфери от МТСП по програми на осигур. и
заетост

3113

4 136 654
4 136 654

3118
3128
6100
6101
6105
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3. Депозити и средства по сметки
- остатък в лв. от предх. период
- наличност в лв. в края на периода
Общо приходи за държавни дейности
II. Приходи с общински характер
- ДДФЛ - окончателен год. патентен данък
1. Имуществени данъци
- данък в/у недвижимите имоти
- данък в/у превозните средства
- туристически данък
- данък по придобиване на имущество и дарение
Други данъци
2. Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
- приходи от продажби на услуги и стоки
- приходи от наеми на имущество
- приходи от наеми на земя
- приходи от дивидент
- приходи от лихви по текущи банкови сметки
Общински такси
- за ползване на детски градини
- за ползване на Домашен социален патронаж
- за ползване на тротоари, пазари
- за битови отпадъци
- за технически услуги
- за административни услуги
- др. местни такси
- за откупване на гробни места
- туристически такси
- такси кучета
Глоби, санкции, наказателни лихви
- глоби, санкции, неустойки
Др. неданъчни приходи
- др. неданъчни приходи
Внесени ДДС и др. данъци в/у приходите
- внесен ДДС /-/
- внесен данък в/у приходите от стоп. дейност
приходи от продажба на държавно и общинско
имущество
- постъпления от продажба на сгради
- проходи от продажба на ДМА
- постъпления от продажба на земя
Приходи от концесии
Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени
суми от страната
- дарения, помощи и др. безвъзмездно получени
суми от страната
Всичко неданъчни приходи:
Всичко общински приходи:
3. Получени трансфери от ЦБ
- Получени трансфери от ЦБ
- обща изравнителна субсидия

9500
9501
9507

- целева субсидия за капиталови разходи

3113

- получени целеви трансфери

3118

- субсидии за ЦБ (+/-)
4. Трансфери м/у банкови сметки
- получени трансфери

3120
6100
6101

832 802
4 969 456

0103
1300
1301
1303
1308
1304
2000

4 000
316 000
100 000
155 000
1 000
60 000

2400
2404
2405
2406
2407
2408
2700
2701
2704
2705
2707
2710
2711
2729
2715
2716
2717
2800
2809
3600
3619
3700
3701
3702
4000

1 566 000
1 200 000
64 000
300 000

4022
4029
4040
4100
4500

10 000

2 000
322 500
27 000
3 000
250 000
15 500
25 000
1 000

1 000
20 000
20 000
3 000
3 000
-230 000
-200 000
-30 000
110 000

100 000

4501

3100
3110
3112

1 791 500
2 111 500
2 689 200
958 800
1 730 400

6

- предоставени трансфери
5. Получени трансфери
6. Операции с финансови активи и пасиви
- получени краткосрочни заеми от банки /+/
- погасени заеми /-/
Друго финансиране
- чужди средства
Депозитни с/ва по сметки
- остатък в лв. от предх. период
- остатък в левова равностойност
- наличност в лв. в края на периода
- наличност в левова равностойност
Общо местни приходи:

6102
6200
8300
8311
9300
9310
9500
9501
9502
9507
9508

2 908 603
2 908 603

7 709 303

Всичко приходи по бюджета:

12 678 759

Приложение 2
СПРАВКА
за разпределение на разходите по бюджета
Численост

Разходи

2022 г.

Проект 2022 година

Функции

Държавни
дейности

Местни
дейности

I. Общи държавни служби
1. Държавни и общински
служби по изборите
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- соц. осигуровки от
работодател за ДОО
- ЗОВ от работодатели
- издръжка
Неразпределен резерв
3. Общинска администрация
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигур.от работодат. за ДОО и
ЗОВ
- издръжка
- разходи за членски внос
- обезщетения и помощи по
решение на ОбС
Основен ремонт на ДМА
Придобиване на ДМА

63
900 000
8 433
198 000

70 000
14 000
800 000
7 000

281 000
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Численост

Разходи

2022 г.

Проект 2022 година

Функции

Държавни
дейности
Придобиване на НДА
Неразпределен резерв
Всичко разходи
4. Общински съвет
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- соц осигур. от работ.за ДОО и
ЗОВ
- издръжка
Придобиване на ДМА
Всичко
ІІ. Отбрана и сигурност

1 106 433

Местни
дейности

1 172 000
40 000
40 000
18 000
625
98 625

1. Др. дейности по отбраната
- др. възнаграждения и плащания
- соц. осигуровки от работодател
за ДОО и ЗОВ
- издръжка
- основен ремонт на ДМА
Всичко
2. Др. дейности по вътрешната
сигурност
- др. възнаграждения и плащания
- соц. осигуровки за ДОО и ЗОВ
- издръжка
Неразпределен резерв
Всичко
3. ОМП - дежурни
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО и ЗОВ
- издръжка

25 000
5 727
39 536
70 263
6
80 000
17 600
43 727

Неразпределен резерв
Всичко
4. Ликвидиране последствия от
стихийни бедствия
- Придобиване на ДМА
Всичко

141 327

16 814
16 814

5. Доброволни формирования
за защита при бедствия
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Численост

Разходи

2022 г.

Проект 2022 година

Функции

Държавни
дейности
- издръжка
Всичко
ІІІ. Образование
1.Предучилищна полудневна
подготовка на 6 г. деца
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания

Местни
дейности

8 016
8 016 10000
10000

- осигурителни вноски от
работодатели за ДОО, ЗОВ и
УПФ
- издръжка
Неразпределен резерв
Всичко
2. Неспециализирани училища
2.1. СУ “Гео Милев” гр. Трън
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
-стипендии
Основен ремонт на ДМА
- §19-81 - ТБО
Неразпределен резерв
Всичко
3.ДГ “Ален мак” гр. Трън
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
§19-01 Общински такси
Основен ремонт на ДМА
Придобиване на ДМА
Неразпределен резерв
Всичко
4. Др. дейности за децата –
Занимания по интереси
- средства за РЗ
- др.възнаграждения и плащания

40
970 000
52 300
226 700
264 289
9 516
2 800
1 525 605
15
303 292
14 500
70 000
65 393
9 918

110 000

463 103

110 000

25 430
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Численост

Разходи

2022 г.

Проект 2022 година

Функции

Местни
дейности

Държавни
дейности
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
- стипендии
Неразпределен резерв
Всичко
5. Др. дейности по
образованието - Транспорт
ученици
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
Основен ремонт на ДМА
Неразпределен резерв
Всичко
ІV. Здравеопазване
1. Здр. кабинет СУ
- средства за РЗ
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
Всичко:
2. Здр. кабинет в яслена група
- средства за РЗ
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
Всичко
3. Др. дейности по
здравеопазването
- средства за РЗ
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- др. възнаграждения и плащания
- издръжка
Неразпределен резерв
Всичко

8 143
12 897

46 470
1

5 291
1 563
15 490

22 344
0,5
10 200
2 300
500
13 000
2,5
40 000
8 800
3 684
52 484
2
22 000
4 700
524
200
27 424

10

Численост

Разходи

2022 г.

Проект 2022 година

Функции

Държавни
дейности
V. Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
1.Домашен социален патронаж
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
- придобиване на ДМА
- основен ремонт на ДМА
Всичко
2. ЦОП
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
-персонала
осигурителни вноски от
работодател за ДОО и ЗОВ
- издръжка
- придобиване на ДМА
Неразпределен резерв
Всичко
3. Клубове на пенсионера
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
-персонала
осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
Всичко
4. Центрове за настаняване от
семеен тип - СУРТ
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
персонала
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
- основен ремонт на ДМА
- придобиване на ДМА
Неразпределен резерв
Всичко
5. Социални услуги в домашна
среда – Асистентска подкрепа
- средства за РЗ

Местни
дейности

9
90 000
8 000
20 000
47 000

165 000
6
100 000
15 000
26 000
34 036

175 036
1
9 000
1 000
2 500
4 800
17 300
37
458 900
13 500
91 780
225 269
5 000
794 449

160 000
11

Численост

Разходи

2022 г.

Проект 2022 година

Функции

Държавни
дейности
- осигурителни вноски от
работодател за ДОО
- издръжка
Всичко
6. Центрове за социална
рехабилитация и интеграция

Местни
дейности

32 402
10 000
202 402
6

- средства за РЗ

74 100

- др. възнаграждения и плащания
персонал
- осигурителни вноски от

2 250
14 820

работодател
- издръжка

18 000

- придобиване на ДМА

1 580

- основен ремонт на ДМА
Неразпределен резерв
Всичко
7. Др. служби и дейности по
соц. осиг., подп. и заетостта
- др. текущи трансфери за
домакинствата
- основен ремонт на ДМА
VІ. Жил. строителство, БКС и
опазване на околната среда
1. Осветление на улици и
площади
- издръжка
Придобиване на ДМА
Всичко
2.Водоснабдяване и
канализация
- издръжка
- основен ремонт на ДМА
- придобиване на ДМА
Всичко
3. Озеленяване
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и
плащания
- осигурителни вноски от
работодател

110 750

500 000
500 000

50 000
998 828
1 048 828
10
110 000
5 000
25 000
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Численост

Разходи

2022 г.

Проект 2022 година

Функции

Държавни
дейности
- издръжка
- основен ремонт на ДМА
- придобиване на стоп. инвентар
Всичко
4. Чистота
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодател
- издръжка
- основен ремонт на ДМА
- придобиване на ДМА

Местни
дейности
50 000
18 122
2 704
210 826

25
250 000
15 000
60 000
700 000

Всичко:
5. Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната
мрежа
- др. възнаграждения и плащания

1 025 000

- осигурителни вноски от
работодател
- издръжка
- основен ремонт на ДМА

1 397 974

- придобиване на ДМА
Всичко:
6. Др. дейности по благоуст. и
опазване на околната среда
Основен ремонт на ДМА
Придобиване на земя
- издръжка
Основен ремонт на ДМА
Придобиване на ДМА
Неразпределен резерв
Всичко
VІІ. Почивно дело, култура и
религиозни дейности
1.Читалища
- субсидии на организации с
нестопанска цел
Придобиване на ДМА

33 000
1 430 974

6 810
6 810

210 350
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Численост

Разходи

2022 г.

Проект 2022 година

Функции

Държавни
дейности
Неразпределен резерв
Всичко
2. Музеи
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодатели
- издръжка
Основен ремонт
Всичко:
3. Др .дейности по културата
- издръжка
- придобиване ДМА
Всичко
4. Обредни домове и зали
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодатели
- издръжка
- придобиване на ДМА
Всичко:
5. Спорт

Местни
дейности

210 350
5
70 000
6 000
14 000
20 000
110 000
100 000
100 000
4
60 000
2 000
13 200
50 000
125 200

- издръжка

15 000

- основен ремонт на ДМА

163 000

Всичко:
VІІІ. Икономически дейности и
услуги

178 000

1. Др. дейности по селско и
горско стопанство
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодатели
- издръжка
- основен ремонт на ДМА
- придобиване на ДМА
- придобиване на НМДА
Всичко:
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250 000
54 000
309 000

613 000
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Численост

Разходи

2022 г.

Проект 2022 година

Функции

Държавни
дейности
2. Др. дейности по транспорта
- субсидии за текуща дейност
3. Дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на
пътища
- издръжка
- капиталови разходи
Неразпределен резерв
Всичко:
Туризъм
4. Други дейности по туризма
- др. възнаграждения и плащания
- осиг. вноски от работодатели
- издръжка
- основен ремонт на ДМА
- придобиване на ДМА
Всичко:
5. Др. дейности по икономиката
- средства за РЗ
- др. възнаграждения и плащания
- осигурителни вноски от
работодатели
- издръжка
Неразпределен резерв
Всичко
ІХ. Разходи за лихви
- разходи за лихви
X. Неразпределен резерв
Общо разходи по бюджета:

Местни
дейности

677 527

677 527

38 857
38 857

4 969 456

64 542
7 709 303

Приложение 1
ПОИМЕНЕН СПИСЪК
НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ, ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ
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АКТИВИ И ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА
2022 Г. СЪГЛАСНО ЧЛ.94 АЛ.3 Т.6 ОТ ЗПФ

1. Основен ремонт на ул. „Петър Асенов“ – гр.
Трън от ОТ190 до ОТ 248

190 000.00 лв.

2. Основен ремонт на ул. „Граничар“ – гр. Трън от
ОТ647 до ОТ 670

103 000.00 лв.

3. Основен ремонт на ул. „Нов живот“ – гр. Трън
от ОТ666 до ОТ 678

133 000.00 лв.

4. Основен ремонт на ул. „Народна воля“ – гр.
Трън

125 000.00 лв.

5. Основен ремонт на ул. „8ми април“ – гр. Трън
от ОТ117а до ОТ 123

166 400.00 лв.

6. Основен ремонт на улица в с. Туроковци от
ОТ172 до ОТ 176

147 000.00 лв.

7. Основен ремонт на улица в с. Туроковци от
ОТ102 до ОТ 129

237 000.00 лв.

8. Основен ремонт на улица в с. Ярловци от
ОТ120 до ОТ 126

152 000.00 лв.

9. Доставка и монтаж дограма спортна зала – ул.
„Тако Пеев“

86 000.00 лв.

10. Изграждане на подпорна стена на ул.
„Хаджи Димитър“ – гр. Трън между ОТ13Б и ОТ19

33 000.00 лв.

11. Основен ремонт на покрив на сграда
общинска собственост на ул. „Александър

281 000.00 лв.
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Стамболийски“ №25А
12. Основен ремонт на сграда общинска
собственост – съблекалня, находяща се на ул.
„Юрий Гагарин“ 1
Всичко:

77 000.00 лв.

1 730 400.00 лв.

Приложение 2
ПОИМЕНЕН СПИСЪК
НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ,
ПРИДОБИВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ
АКТИВИ И ЗА ПРОУЧВАТЕЛНИ ПРОЕКТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНА
ТРЪН ЗА 2022 Г. СЪГЛАСНО ЧЛ.127 ОТ ЗПФ

1.Аварийно укрепване на свлачище на
общински път IV клас 63063-PER2155 от
км.2+850 до км. 2+970 – гр. Трън с. Банкя,
община Трън
2.Основен ремонт на съоръжения в парк за
отдих в местността „Ждрелото“ с. Ломница
3.Реконструкция на довеждащ водопровод
за гр. Трън от преходен резервоар до
напорен резервоар V=2000m3
4.Аварийно
възстановяване
и
реконструкция на моста на река Ерма, гр.
Трън, кв. Мурговица и подпорни стени при
моста
–
инженеринг:
проектиране,
изпълнение на СМР и авторски надзор
5.Аварийно възстановяване на подпорни
стени в регулацията на гр. Трън –
инженеринг: проектиране, изпълнение на

14 485.00лв.

18 122.00 лв.

998 828.00 лв.

239 .

2 090 лв.
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СМР и авторски надзор
6. Основен ремонт на екопътека
7.
Доставка
на
професионални

моторни

38 857.00 лв.
коси

–

- Сумата е от преходен остатък на КР от
2021г. Доставка на лекотоварен автомобил
за нуждите на ДСП – гр.Трън
8.Основен ремонт на улица в с. Ярловци от
ОТ103-209-208-79
- Сумата се формира от приходи от
продажби 119 203.00 лв. и преходен остатък
от КР 2021г.
9.Биологична рекултивация на обект
„Техническа рекултивация и биологична
рекултивация на общинско депо за ТВО в
землището на гр. Трън, м. Мечи дол,
ПИ73273.80.46”
10.Доставка на компютърни конфигурации
за Социални услуги „Резидентен тип“
Общо:

2 704.00 лв.

144573.52 лв.

6 810.48 лв.

5000.00 лв.
1 231 709.00 лв.

Втора точка. Определяне размера на индивидуалната основна месечна заплата
на кмета на община Трън.
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
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2.Д-р Веселина Шишкова
-за
3.Мариела Асенова
-за
4.Радостина Раденкова
-за
5.Милена Алексиева
-за
6.Теодора Исаева
-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 №29
На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.16 от Постановление на Министерски съвет
№67/2010г за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет Трън
РЕШИ:
1.
Определя основно месечно възнаграждение на Кмета на община Трън в
размер на 2600.00 /две хиляди и шестотин/ лева, считано от 01.04.2022г.
2.
Към основното месечно възнаграждение, определено в т.1, се начисляват
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер
1 на сто за всяка прослужена година.
3.
От начисленото възнаграждение по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка
на осигуреното лице за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване,
Закона за здравно осигуряване, за данък, съгласно ЗДДФЛ, за други удръжки,
определени със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна
заплата в Община Трън.
Трета точка. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД-Перник.
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
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2.Д-р Веселина Шишкова
-за
3.Мариела Асенова
-за
4.Радостина Раденкова
-за
5.Милена Алексиева
-за
6.Теодора Исаева
-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 №30
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Трън
РЕШИ
I. Определя представител на Община Трън да бъде г-жа Цветислава
Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън и да участва в редовно заседание на
Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ООД – Перник, което ще се проведе на 29.04.2022г.
II. Дава мандат на представителя на Община Трън г-жа Цветислава
Димитрова Цветкова за представяне на позицията на Общински съвет Трън по
въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК –Перник, както
следва:
По т.1 от дневния ред: не се гласува
По т.1 от дневния ред решенията са на основание чл. 198в, ал. 3, т.2 във
връзка с чл. 198в, ал. 5, т. 7 от Закона за водите и съгласно чл. 16, т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация.
По т.2 от дневния ред: 2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД Перник за 2021г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК да гласува със ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
по предложения проект за решение:
На основание чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по ВиК, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК" ООД - Перник приема отчета за изпълнението на
бюджета на Асоциацията за 2021г.
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По т.3 от дневния ред: 3. Приемане на годишен отчет за дейността на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД Перник за 2021г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите да гласува със
ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ по предложения проект за решение:
На основание чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД Перник приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2021г.
По т.4 от дневния ред: 4. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД - Перник за 2022 година,
съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по ВиК да гласува със ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ по предложения проект за
решение:
На основание чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК и чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за
водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК" ООД - Перник приема бюджета на Асоциацията за 2022
година (размер на вноската на държавата - 20 000.00 лв. и размер на общинските
вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им 37 142 .85 лв. или
общо 57 142.85 лв.).Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02%
и вноска в размер на 1 154,29лв.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по ВиК, от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството е получено писмо с изх. № 03-02-16
от 22.03.2022г., с което е потвърден окончателния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 г. в размер на 20 000 лв. (двадесет
хиляди лева).
По т.5 от дневния ред: Приемане на Подробната инвестиционна програма
за инвестиции в активи – В и К системи и съоръжения, публична държавна и / или
публична общинска собственост за 2022 г. на В и К оператора „ВиК“ ООД, гр.
Перник, съгласно чл. 33 а и чл. 33 б от Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация да гласува със ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ по предложения
проект за решение:
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник, на основание чл. 33 а и чл. 33 б от
Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема Подробна
инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К системи и съоръжения,
публична държавна и / или публична общинска собственост за 2022 г. на ВиК
оператора „ВиК“ ООД, гр. Перник
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По т.6 „ Други“ от дневния ред. Да гласува със ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ по предложения проект за решение: Общото събрание на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД- Перник приема за
сведение предоставената информация.
III. Упълномощава представителя на Община Трън – г-жа Цветислава
Димитрова Цветкова, да подписва всички необходими документи от името на
Община Трън, свързани с дейността на Асоциация по ВиК - Перник,
съобразявайки се с нормативната уредба и в защита правата и интересите на
Община Трън.

Четвърта точка. Приемане на Годишен отчет за развитие на младежта в
община Трън през 2021 г.
По материала докладва М.Алексиева Председател комисия по култура и
образование: Материалът е разгледан на заседание на Комисията по КО, 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.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 №31
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.15, ал.4 от Закона за младежта
и в изпълнение на заложените мерки и оперативни цели в Националната стратегия за
младежта/2021г.- 2030 г./, приема Годишния отчет за развитие на младежта в
община Трън за 2021 г.

Пета точка. Безвъзмездно предоставяне право на строеж в недвижим имот ПИ
73273.550.962 по одобрената кадастрална карта на град Трън в полза
на
Министерство на здравеопазването за нуждите и дейността на ЦСМП гр. ПЕРНИК,
ФСМП гр. ТРЪН.
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.
По материала докладва Т.Исаева Председател на комисията по устройство на
територията.Материалът е разгледан на заседание на Комисията по УТ, като е
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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.Мариела Асенова
-за
4.Радостина Раденкова
-за
5.Милена Алексиева
-за
6.Теодора Исаева
-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 №32
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 37,
ал. 6, т.1 от ЗОС, Общински съвет Трън учредява в полза на Министерството на
здравеопазването, със седалище и адрес на управление: гр.София, пл.“Св.
Неделя“№5, за нуждите на ЦСМП - ПЕРНИК, ФСМП гр. ТРЪН,безвъзмездно
право на строеж в ПИ 73273.550.962 по одобрената кадастрална карта на град
Трън, целият с площ от 1173 кв.м., актуван с АЧОС №6462 от 17.11.2021г. за
изграждане на навес за линейки - ЗП 45 кв.м. и надземен паркинг със застроена
площ 80 кв.м. за обслужване на санитарните автомобили.
II. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно
право на строеж за срок от 5 /пет/ години, в който да са определени правата и
задълженията при ползване на имота, като в договора се включат и следните
клаузи:
1. „Собственикът упълномощава от свое име ползвателя да съгласува
проекти с институции, свързани с извършване на ремонтни дейности с цел
подобряване на имота“.
2. „Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя
сметка, включваща и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни
инсталации и комуникации, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на
обектите на техническата инфраструктура“.
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3. „Ползвателят има право да използва прилежащите терени
за изграждане/поставяне на козирка; навес за линейки; дизелов генератор; паркинг
и рампа”.

Шеста точка. Определяне на територии, собственост на Община Трън за
предоставяне ползването 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.Мариела Асенова
-за
4.Радостина Раденкова
-за
5.Милена Алексиева
-за
6.Теодора Исаева
-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 №33
На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35,ал.1 от ЗОС, във
връзка чл.5, ал.1, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл.50 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 от тях, връзка
с чл.3 от Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските
територии на ОбС-Трън, във връзка с чл.22 от Наредбата за реда за управление на
горските територии собственост на Община Трън на ОбС-Трън.
1. Ползването на дървесина от териториите, общинска собственост попадащи
в землищата на:
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с.
Милославци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 25/ж/ 282052; 25/и/
284029,284030– площи за извеждане на отгледна сеч съгласно одобрено планизвлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Милославци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 19/т/286051– площи за
извеждане на възобновителна сеч съгласно одобрено план-извлечение за промяна
вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Зелениград - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 28/м/ 301117, 28/н/ 301017площи за извеждане на възобновителна сеч, съгласно одобрено план-извлечение за
промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Зелениград - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 28/р/ 301017 - площ за
извеждане на отгледна сеч съгласно одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г;

с. Бераинци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 47/о1/ 060037- площ за
извеждане на отгледна сеч съгласно одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г;

с. Ярловци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 48/а/ 090036, 090049, 090042площ за извеждане на отгледна сеч съгласно одобрено план-извлечение за промяна
вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Лешниковци – отдел/подотдел/нов/имот- 58/п/ 019519 - площ за
извеждане отгледна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Лешниковци - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 59/к/ 070527 - площ за
извеждане на възобновителна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Стайчовци - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 60/н/ 116029 – площ за
извеждане на отгледна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Бусинци - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 73/з/240019, 73/и/ 350019,
350020, 73/р/ 350024, 110/д/ 370009 –площи за извеждане на
възобновителна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Туроковци - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 192/в/ 157018,156023, 193/в/
157018 – площи за извеждане на отгледна сеч след одобрено план-извлечение за
промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Туроковци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 192/е/ 157029, 156027, 156023 площи за извеждане на възобновителна сеч след одобрено план-извлечение за
промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Бутроинци- отдел/подотдел/нов/имот/ №: 282/з/ 125004, 125007 - площ
за извеждане възобновителна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с.Лялинци-отдел/подотдел/нов/имот/ №: 331/м/ 652003, 329/о/658006,
658006 - площ за извеждане съответно на отгледна и възобновителна и/или
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санитарна/принудителна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Долна Мелна - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 401/б/ 110027 - площ за
извеждане на отгледна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Горна Мелна - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 430/х/ 204032 - площ за
извеждане на отгледна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Горочевци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 463/ш/ 083008; 463 /л/ 083008;
463 /ж/ 083011,083006,083012; 463 /щ/ 015007,014012; 467 /к/ 074001, 074002,074003;
468 /ц/ 089027; 473 /р/ 095003; 475 /л/ 094013 - площи за извеждане на отгледна сеч
след одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Горочевци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 475/е/ 094015, 094005 - площ за
извеждане възобновителна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Видрар - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 475 /м/ 102012, 102014; 475/р/
102016; 475 /у/ 102016 - площи за извеждане на отгледна сеч след одобрено планизвлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Видрар - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 475 /о/ 102015 - площ за
извеждане възобновителна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Пенкьовци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 524 /г1/ 060013 - площ за
извеждане на отгледна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и
интензивността на сечта за 2022г.;

с. Проданча - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 264 /и/051020, 051021, 051022,
051023, 051024 - площ за извеждане на санитарна принудителна сеч след одобрено
план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Врабча - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 259 /н/ 563001, 563004, 563005 площ за извеждане на санитарна принудителна сеч след одобрено план-извлечение
за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Видрар - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 482 /н/ 105015, 105044 - площ за
извеждане на санитарна принудителна сеч след одобрено план-извлечение за
промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Видрар - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 482 /а/ 101013, 104011, 482/б/
104012, 104013 - площ за извеждане на отгледна и/или възобновителна сеч след
одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Милкьовци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 354 /к/ 019012, 019025, 019024,
019023, 019022, 000152 - площ за извеждане на санитарна принудителна сеч след
одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;

с. Бутроинци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 268 /з/ 116016, 116014,
265/е/561045 - площ за извеждане на санитарна/възобновителна сеч след одобрено
план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.;
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с. Цегриловци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 167 /я/ 202033, 202034,
167/е1/202036, 202035, 168/ц/ 202048, 168/т/202048 - площ за извеждане на отгледна
сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за
2022г.;

с. Цегриловци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 168 /с/202048 - площ за
извеждане на възобновителна сеч след одобрено 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
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
2. Началните цени на обектите за предоставяне ползването чрез продажба на
стояща дървесина на корен се формират съгласно Решение №№№ 28/12.03.2020г.
150/06.12.2018г., 113/31.07.2013г., 126/18.11.2021 на Общински съвет Трън.
Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението.

Седма точка. Изменение на Решение №126 / 18.11.2021г 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
инж.Д.Петкова .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.Мариела Асенова
-за
4.Радостина Раденкова
-за
5.Милена Алексиева
-за
6.Теодора Исаева
-за
7.Емил Младенов
-за
8. Иванка Гълъбова
-за
9.Ташко Минков
-за
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10.Стефан Тодоров
-за
С 10 гласа „за”,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №34
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 Решение № 149/ 25.07.2012г,
актуализирано с Решение №150 / 06.12.2018г на Общински съвет Трън:
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.

Приложение №1
Начални цени на дървесината, добита от Общински горски територии при предоставяне
ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина и
асортименти

Категории дървесина

Асортимент
дърв.вид

Цена
Лева / пл.куб.м. без ДДС

ИГЛОЛИСТНИ
1.Едра строителна дървесина


I а клас на сортимента /над
50см d на тънкия край/

Игл. трупи за бичене



I клас на сортимента /3049см d на тънкия край/

Игл. трупи за бичене



II клас на сортимента /18-29
см. d на тънкия край/

83

Бб, чб

73

Игл. трупи за бичене
Бб, чб

65
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2. Средна строителна дървесина




III клас на сортимента /1417 см. d на тънкия край/
IV и V клас на сортимента
/5-14 см. d на тънкия край/

3.Дребна строителна дървесина /VI
клас на сортимента-3-7см. d на
тънкия край/:

Тънки трупи
Обли греди
Технологична
Бб, чб
дървесина
Тънки трупи
Обли греди
Технологична
Бб, чб
дървесина
ритловици
Технологична
дървесина

Бб, чб

4. ОЗМ

43
35
32
35
32
35
45

4. Дърва от иглолистни дървесни
видове

Технологична
дървесина
дърва

Бб, чб

35
28

ШИРОКОЛИСТНИ
Едра строителна дървесина
 I а клас на сортимента /над
50см d на тънкия край/

Бк

72

Дб

100

Бк

72

Дб

92

Бк

67

/18-29 см. d на тънкия
край/

Дб

77

Средна строителна дървесина
/III клас на сортимента 1517см./:

Бк, дб

45

IV и V клас на сортимента
/5-14 см. d на тънкия край/

Бк, дб

45

2.

Дребна строителна
дървесина/VI клас на
сортимента-3-7см. d на тънкия
край/:

Бк, дб

45

3.

Дърва за горене

4.

ОЗМ

Бк, дб, гбр
Ак, трп, бреза, липа
Бк, дб

45
32
48



I клас на сортимента
/30-49см d на тънкия край/



1.



II клас на сортимента
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Осма 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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