
                                             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 10.02.2022г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в 

заседателната  зала на  Община Трън, при условията на извънредна 

епидемична обстановка и спазване на физическа дистанция. На заседанието 

няма да се допускат външни лица. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 

   1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в община Трън за учебните 2019/2020г. и 

2020/2021г. 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

  2. Приемане на годишни инвестиции, направени от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Перник в Община Трън до 31.12.2021г. 

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

  3. Промяна в списъка на децата от ДГ,, Ален мак“  гр. Трън, които да ползват 

училищен автобус през учебната 2021/2022 год. приет с Решение 

№111/23.09.2021г. – Протокол №7 на Общински съвет гр. Трън 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

     4.Годишен отчет за 2021г. на Програма за управление на община Трън за 

мандат 2019-2023г. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

  5. Приемане Отчет на дейността на Общинско предприятие “Трънска гора“-

гр.Трън за 2021г.   

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

  6. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за 

резултатите от нейното управление през 2021г. 

      Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 г. на Община Трън. 

       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 8. Прeкратяване на съсобственост  в  УПИ УПИ V - 136 в кв.26 по  ПУП на 

с.Ездимирци, общ.Трън. 

       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 9. Застраховка на имоти - частна общинска собственост. 



                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

  10. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи  земеделска земя 

от ОПФ с н.т.п. - ниви в землищата на населените места на община Трън. 

      Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

11. Определяне на имоти с НТП пасища, мери и ливади  за общо ползване и за 

индивидуално ползване  за  община Трън  по реда на чл.37и , ал. 3 от ЗСПЗЗ. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

12. Разглеждане и приемане на Годишен отчет за дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни при Община Трън за отчетната 2021 г. 

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

      13. Отчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за 

периода 01.01.2021г.-31.12.2021г. 
                                                          Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС 

 

 14.Питания. 
 

 

 

 

                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ 

                                                                                      /Б.Харалампиев/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


