
                                             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 24.03.2022г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в 

заседателната  зала на  Община Трън при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 

   1. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация 

Трън. 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

  2. Прехвърляне, чрез договор за дарение на пожарен автомобил Магирус 

Дойц ФМ 170 Д 11ФА с рег.№РК3970АТ от община Трън на РДПБЗН – 

Перник. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

3. Приемане отчет по изпълнение на годишната програма за дейността на 

НЧ“Гюрга Пинджурова-1895“- гр.Трън за 2021год. и Отчет за изразходваните 

финансови средства. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

4. Приемане на Спортен  календар за 2022г. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

5. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПИ с идентификатор 

73273.550.9073 от КККР на гр.Трън, общ. Трън. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

6. 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 

7. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,ПИ с 

идентификатор №73273.550.957.2.11 по КККР на гр.Трън, одобрени със 

заповед №РД-18-893/20.12.2019г, представляващ апартамент №28, находящ се 

на четвърти етаж в жилищен блок на  ул.“Вельо Стоянов“ №11 в гр.Трън  и 

одобряване на  продажната му цена. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

8. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се 

в  село Бусинци  и одобряване на  продажната му цена. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 



9. Приемане на решение за прекратяване на договор № 163 от 17.03.2021г. с 

„А1 България“ ЕАД за предоставяне под наем на част от недвижим имот – 

публична общинска собственост на община Трън,  представляващ помещение, 

находящо се на втори етаж на административната сграда в  с.Лева река, 

Община Трън и сключване на договор за предоставяне под наем на част от 

недвижим имот – публична общинска собственост на община Трън,  

представляващ помещение, находящо се на втори етаж на административната 

сграда в  с.Лева река, Община Трън с „А1 Тауърс България“ ЕООД.   

                                                      Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

10. Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища, 

попадащи в масиви за ползване, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за 

стопанската 2021/2022 г. 

                                                      Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

 
 

  11.Питания. 
 

 

 

 

                    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  - п - 

                                                                                      /Б.Харалампиев/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


