
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   Т Р Ъ Н 
 

ПРОТОКОЛ №9 
 

Днес 08.12.2021 г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън се 

проведе закрито  заседание на Общински съвет Трън, при условията на извънредна 

епидемична обстановка и спазване на физическа дистанция.  

На заседанието присъстваха 11 общински съветници от общ брой 11 

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 11 общински съветници от общ брой 11. 

 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.  

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 11 гласа „за” , Общински съвет Трън прие 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №131 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

    1. Прилагане разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. 

за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси  за  автобусни линии от 

Републиканската транспортна схема , Областната транспортна схема  и от 

Общинската транспортна схема . 

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

        2. Наименование на улица в гр.Трън. 

                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

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

ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен. 

                                                              Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

   4.Питания. 
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    Първа точка. Прилагане разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 

март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси  за  автобусни линии от 

Републиканската транспортна схема , Областната транспортна схема  и от 

Общинската транспортна схема . 

    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.Който е съгласен с така предложения материал, моля да 

гласува. 

    На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  №132 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта и 

съобщенията, във връзка с Решения № РР- 5; №РР-6 и №РР- 7 от 11.11.2021 г.  на 

компетентния орган - Областен управител на област Перник за предприемане на 

спешна мярка при условията и по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 

1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.   

1. Дава съгласие да бъде приложена разпоредбата на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 

2 от 15 март 2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от 

Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 

г., и сключване на договор чрез пряко възлагане, относно  автобусните линии от 

Общинската транспортна схема, от Областната транспортна схема и Републиканската 

транспортна схема  от датата на издаване на решението до приключване на 

процедурата по ЗОП, но не повече от две години . 

2. Възлага на Кмета на Община Трън да извърши необходимите 

административни действия, свързани с прилагането на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 

15 март 2002 г. и сключи договор за обществен превоз на пътници по автобусните 

линии от Общинската транспортна схема, от Областната транспортна схема и 

Републиканската транспортна схема , съгласно   Решения № РР-5; №РР-6 и №РР-7 от 

11.11.2021 г.  на компетентния орган - Областен управител на област Перник, 

неразделна част от докладната записка.  
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      Втора точка. Наименование на улица в гр.Трън. 

         По материала докладва Т.Исаева Председател на комисията по устройство 

на територията.Материалът е разгледан на заседание на Комисията по УТ, 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 11 гласа ”за”, Общински съвет Трън прие 

 

 

 РЕШЕНИЕ №133 

 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА  Общински съвет гр.Трън  

 

                                                          Р Е Ш И: 

 

 Дава съгласието си задънена улична отсечка /тупик/  с ОТ  68а - 68б – 68в 

находяща се в кв.47 по ПУП на гр.Трън  да бъде именувана на улица „Знеполе“. 
                                             

 

   Трета 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 инж.Д.Петкова.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.Д-р Павлина Костова                               -за 

   4.Мариела Асенова                                     -за 

   5.Радостина Раденкова                               -за 

   6.Милена Алексиева                                   -за 

   7.Теодора Исаева                                        -за 

   8.Емил Младенов                                        -за 

   9. Иванка Гълъбова                                     -за 

   10.Ташко Минков             -за 

   11.Стефан Тодоров                                      -за 
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    С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие 

 

 

                                   РЕШЕНИЕ №134 

 

      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: 

 с.  Ломница - отдел/подотдел/имот/ №: 211/б/136015, 136013, 136016– площ 

за извеждане на възобновителна сеч по по ГСП от 2012г; 

 с.  Туроковци - отдел/подотдел-имот/ №: 204/а/163002, 203/а/163003– 

площи за извеждане на възобновителна сеч по ГСП от 2012г.; 

 гр.Трън - 204/л/509001- площ за извеждане на възобновителна сеч по 

ГСП от 2012г; 

 с. Богойна - 237/з/045038, 045039-площ за извеждане на възобновителна 

сеч по ГСП от 2012г или след одобрено план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Врабча – отдел/подотдел/нов/имот- 260/о/566023, 565007- площ за 

извеждане отгледна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г. и/или санитарни/принудителни след одобрено 

Предписание от РДГ Кюстендил; 

 с. Туроковци - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 192/л/157031, 193/б/157018, 

193/х/157022,156025, 194/и/158021, 158022, 158011, 194/к/158005, 158010, 158011, 

194/л/158015, 194/м/158015, 158016–площи за извеждане на възобновителна сеч 

след одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Ломница - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 232/к/126014, 234/б/126018, 

206/б/117028, 118013, 206/в/118013, 118014, 208/и/118012, 208/н/117041 –площи за 

извеждане на отгледна сеч след одобрено план-извлечение за промяна вида и 

интензивността на сечта за 2022г.; 

  с. Ломница - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 232/л/126013, 233/с/126021, 

234/в/126016, 126010, 234/г/126020 –площ за извеждане на възобновителна сеч 

след одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Видрар - отдел/подотдел-нов/имот/ №: 454/р/101010, 454/т/101005, 

454/я/101014, 101015, 454/а1/101008 –площи за извеждане на възобновителна сеч 

след одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 
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 с.Забел - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 184/и/391049,391045, 184/к/391050, 

189/п/395056-площи за извеждане на възобновителна сеч след одобрено план-

извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с. Милкьовци - отдел/подотдел/нов/имот/ №: 354/е/019011, 354/к/019012, 

019025, 019022, 019023, 019024- площи за извеждане възобновителна сеч след 

одобрено план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022г. 

и/или санитарни/принудителни след одобрено Предписание от РДГ Кюстендил; 

 с.Лялинци-отдел/подотдел/нов/имот/ №: 329/о/658006, 658005- 

площ за извеждане на възобновителна сеч след одобрено план-извлечение за 

промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с.Радово-отдел/подотдел/нов/имот/ №: 47/р/194008, 194007 

площ за извеждане на възобновителна сеч след одобрено план-извлечение за 

промяна вида и интензивността на сечта за 2022г.; 

 с.Бусинци-отдел/подотдел/нов/имот/ №: 73/р/350024- 

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. 
 

 
 

  Четвърта точка.Питания. 

 

     Питане към кмета на общината не бе отправено.  

 

      Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:          - п -                                             

                                                                                            /Б.Харалампиев/ 

                                             

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: - п - 

              / А.Станкова/ 

 


