
                                             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 08.09.2022г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в 

заседателната  зала на  Община Трън при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

 

 1. Кандидатстване на Община Трън пред ПУДООС със Заявление за 

безвъзмездна финансова помощ  с проект „Реконструкция на напорен 

тръбопровод (тласкател) от Помпена станция „Банкя“ до преходен резервоар за 

гр.Трън“. 

                                                          Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

    2.Oбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Трън  2022 - 2024 г. 

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

3. Неусвоени средства от трансфер за зимно поддържане 2018 г. – 2021 г. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

4. Общо събрание на сдружение „Трънско туристическо дружество“. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

5. Разрешение за приемане на деца над определения норматив в групите в 

ДГ,,Ален мак“ гр.Трън през учебната 2022/2023г. на  основание чл.57а, (2) от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

6. Разрешение за формиране на маломерна яслена група в ДГ,,Ален мак“ 

гр.Трън през учебната 2022/2023г. на  основание чл.59, от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

                                                         Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

7. Одобряване изменение на подробен устройствен план в териториалния 

обхват на УПИI-157, УПИII-158, УПИ III-159, кв.18 и улица с осови точки 69 и 

70 по ПУП на с.Бусинци, община Трън. 

                                                        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

8. Одобряване на подробен устройствен план за ПИ №320 с урегулирането му 

в УПИ III-320, кв.19 по ПУП на с.Забел, общ. Трън, план за застрояване на 



новообразувания УПИ, както и изменение на уличната регулация с проектиране 

на нови улични отсечки . 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

9. Одобряване изменение на подробен устройствен план в териториалния 

обхват на 73273.550.16, 73273.550.739 и 73273.550.737, кв.33 и улица с осови 

точки 82а-82в по ПУП на гр.Трън, община Трън. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

10. Промяна предназначението на УПИ XV и  XVI кв.18 по ПУП на   

с.Бусинци, община Трън, област Перник. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

11. 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 

12.Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост на УПИ I-

58  в кв.1   по регулационния  план на с. Бутроинци., целият с площ от  563 кв.м. 

и одобряване на  продажната му цена. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

13. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ 

се в  село Мрамор  и одобряване на  продажната му цена. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

14. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ 

се в  гр.Трън  и одобряване на  продажната му цена. 

                                                       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън 

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

периода 01.01.2022г.-31.08.2022г. 
                                                          Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС 

 

 

16.Питания. 

 
 

 

 

 

                    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:    - п -  

                                                                                      /Б.Харалампиев/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


