
                                             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 28.07.2022г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в 

заседателната  зала на  Община Трън при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

   1. Приемане на „Програма за управление на отпадъците в община Трън 2021 – 

2028 г.“ 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

2. План за действие на Община Трън за периода 2022г. - 2023г., в изпълнение 

на Областната стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и участие 

на ромите 2021г. - 2030г. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

3. Промяна в числения състав на Доброволно формирование „Гасачи“ към 

Община Трън. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

4. 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 

5. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ 

се в  село Бохова  и одобряване на  продажната им цена. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

6. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост на УПИ 

XVIII   в кв.6   по регулационния  план на с. Бохова., целият с площ от  890 

кв.м. и одобряване на  продажната му цена. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

7. Прeкратяване на съсобственост  в   УПИ V - 34 в кв.5 по  ПУП на с. 

Неделково, целият с площ от  516 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 землищата на гр. Трън и с. Лялинци, община Трън. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

9. Отдаване под наем на част от имот ПОС, находящ се в масивна обществена 

сграда/ТИЦ/  в землище с.Ломница.                                                 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 



10. Приемане на решение за предоставяне под наем на  обособена част от 

недвижим имот – публична общинска собственост,  представляващ помещение 

за търговска дейност с площ от 75 кв.м.,разположено на първи етаж от 2МС, 

находяща се в УПИ ІІІ, кв.17 по рег. план на с. Зелениград, Община Трън.                              

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

11. Извършване на разпоредителни сделки с вещи – частна общинска 

собственост (бракувани автомобили). 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

12. Изменение на Решение  № 58 / 28.03.2019 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. Определяне на начина за усвояване на дървесина от насаждения, 

собственост на Община Трън, пострадали от природни бедствия, следствие 

неблагоприятни абиотични и/или биотични фактори. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

15. Отстраняване на опасни дървета от дървесен вид топола в земеделски имот, 

собственост на Община Трън в землището на с.Филиповци. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

16. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска 

служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№113 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

17. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска 

служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№114 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

18. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска 

служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№115 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 

 

 19.Питания. 

 
 

 

 

 

                    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  -п- 

                                                                                      /Б.Харалампиев/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


