ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Т Р Ъ Н
ПРОТОКОЛ № 4
Днес 19.12.2019 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън се
проведе заседание на Общински съвет Трън.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници от общ брой 11
Присъстваха още: Цв.Цветкова- Кмет на община Трън, кметски наместници,
служители от общинската администрация, граждани и журналисти.
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 №16
ДНЕВЕН РЕД
1.Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация Трън.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
2. Отмяна на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на
Община Трън, приета с Решение № 47/28.03.2012 г.и приемане на нова Наредба за
управление на горски територии – собственост на Община Трън.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
3. Отмяна на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на
територията на община Трън, приета с Решение № 10 от 30.01.2008г на Общински съвет
Трън и приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Трън.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
4. Одобряване на проект за изменение на терен „За озеленяване”, кв.13 по ПУП на
с.Банкя, общ.Трън.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

5. Одобряване на проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IV-10 и УПИ
V-11 от кв.86 по ПУП на гр.Трън, общ.Трън и одобряване на ПЗ за УПИ IV-10 и УПИ V11 от кв.86 по ПУП на гр.Трън
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
6. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация /ПУП-ПР/ в кв.11 по ПУП на с.Главановци, община Трън.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
7. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация /ПУП-ПР/ на улица с ОТ 41-42-43 по ПУП на с.Банкя.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
8. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне
ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
9. Приемане на годишен план и обема на ползване от горските територи, общинска
собственост за 2020г.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
10. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Трън за 2019 год.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
11. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ
IV в кв.37 по рег.план на гр.Трън и одобряване на продажната му цена.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
12. Прeкратяване на съсобственост в УПИ IV-33 в кв.4 по рег. план на с. Лялинци.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
13. 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 2019/2020 г.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по
земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№273
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
15. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по
земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№274
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.№267
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.№268
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.№269
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
19. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по
земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№270
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
20. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по
земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№271
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Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
21. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по
земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№272
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
22. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по
земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№279
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
23. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по
земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№280
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън
24.Питания.

Първа точка. Одобряване на общата численост и структура на Общинска
администрация Трън.
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 общината. Комисията приема предложения материал и предлагат на
Общински съвет също да го приеме.
Б.Харалампиев-Председател на ОбС: Имате думата по така предложения материал.
Т.Минков:Има ли нормативно разписано някъде,че заместник кметовете трябва да са
двама?
Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън:Не задължително да са двама.Може да са трима
или четирима, това е по преценка на Кмета на Общината.За момента бройката се запазва,
но това не означава, че ще бъдат пълни и двете места.
Б.Харалампиев:Други въпроси?Няма.
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 №17

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Трън, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 20192023г), Общински съвет Трън утвърждава общата численост и структура на
Общинска администрация Трън, съгласно Приложения №1, №2 и №3, считано
от 01.01.2020г.
2. Възлага на кмета на общината да разработи и утвърди длъжностно
разписание на общинската администрация, в рамките на приетата обща
численост на персонала и структурата по т.1 от настоящето решение, съгласно
разпоредбите на чл.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрация (обн.ДВ бр.49/2012г).
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Приложение 2
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН

Общо:

48

В т.ч.:
ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ
Кмет на община
Заместник кмет
Кметски наместници
Общо:
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН
Обща численост:
В т.ч.:

1
2
15
18

30

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Секретар на община
Служител „Управление при кризи и ОМП”

1
1
4

Общо:

2 – 6,67%

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Финансови дейности и административно-правно обслужване”
Общо Обща администрация:

10
10 – 33,33%

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика”
18
Общо Специализирана администрация:
18 – 60.00%

Местни дейности – 83бр.
Други дейности по икономиката – 12бр.
Исторически музей – 5бр.
Обреди – 4бр.
Домашен социален патронаж – 9бр.
Благоустрояване и комунално стопанство – 34бр, в т.ч:
 Дейност „Чистота“ – 14бр;
 Дейност „Озеленяване“ – 10бр.
ОП „Трънска гора” – 19бр.

Приложение
№3
№
1.
2.

Кметско наместничество
с.Туроковци
с.Зелениград

Седалище
с.Туроковци
с.Зелениград

3.

с.Главановци

с.Главановци

4.

с.Слишовци

с.Слишовци

5.

с.Бусинци

с.Бусинци

6.

с.Вукан

с.Вукан

7.

с.Костуринци

с. Вукан

8.

с.Долна Мелна

с.Долна Мелна

Обхват
щ.бр.
Туроковци, Бераинци
1
Зелениград, Забел,
1
Ярловци, Лешниковци
Главановци,
1
Милославци,
Цегриловци, Рани луг,
Насалевци
Слишовци, Джинчовци,
1
Стрезимировци, Бохова,
Реяновци
Бусинци, Радово,
1
Студен извор
Вукан, Кожинци,
1
Мрамор
Костуринци, Стайчовци,
1
Еловица
Долна Мелна, Горна
1
Мелна, Дълга лука,
Шипковица, Къшле
5

9.

с.Лева река

с.Лева река

10.
11.
12.
13.

с.Ерул
с.Глоговица
с.Велиново
с.Неделково

с.Ерул
с.Глоговица
с.Велиново
с.Неделково

14. с.Ездимирци

с.Ездимирци

15. с.Ломница
16. с.Филиповци

с.Ломница
с.Филиповци

Лева река, Докьовци,
Пенкьовци, Горочевци,
Видрар
Ерул
Глоговица
Велиново, Милкьовци
Неделково, Лялинци,
Парамун
Ездимирци, Врабча,
Проданча
Ломница, Богойна
Филиповци, Бутроинци,
Мракетинци,
Общо:

1

0.5
1
1
1
1
0,5
1
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Втора точка. Отмяна на Наредба за реда за управление на горските територии,
собственост на Община Трън, приета с Решение № 47/28.03.2012 г.и приемане на нова
Наредба за управление на горски територии – собственост на Община Трън.
По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия:
Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от Е.Такова.
Комисията приема предложения материал и предлагат на Общински съвет също да го
приеме.
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
Е.Такова. 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 №18

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.181, ал.6 от Закона за горите,
Общински съвет Трън реши:
1. Отменя Наредба за реда за управление на горските територии, собственост
на Община Трън, приета с Решение № 47/28.03.2012г. на Общински съвет Трън.
2. Приема нова Наредба за управление на горски територии – собственост на
Община Трън.
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Трета точка. Отмяна на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената
система на територията на община Трън, приета с Решение № 10 от 30.01.2008г на
Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Трън.
По материала докладва М.Асенова Председател на бюджетната комисия:
Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от Е.Такова.
Комисията приема предложения материал и предлагат на Общински съвет също да го
приеме.
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
Е.Такова. 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 №19

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.10 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет Трън реши:
3. Отменя Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената
система на територията на община Трън, приета с Решение № 10 от 30.01.2008г
на Общински съвет.
4. Приема нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Трън.

Четвърта точка. Одобряване на проект за изменение на терен „За озеленяване”, кв.13 по
ПУП на с.Банкя, общ.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 С.Ефтимова. Комисията приема предложения материал и предлага 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 №20

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет гр.Трън одобрява изменение на ПУП - план за регулация на УПИ„За
7

озеленяване”, кв.13, с.Банкя, общ.Трън, като от УПИ„За озеленяване” се обособяват
два самостоятелни УПИIV ”За озеленяване” с площ 3438кв.м. и УПИIII-за
индивидуално жилищшно застрояване с площ 783кв.м. В изготвения план за
застрояване на новобразуван УПИ III от кв.13, с.Банкя се предвижда бъдещо
застрояване в рамките на ограничителните линии, показани с червен пунктир в
графичната част и следните устройствени параметри: максимална височина на кота
корниз-10м., максимална плътност на застрояване-60%, максимална интензивност
на застрояване-1.2, минимална озеленена площ-40%, начин на застрояванесвободно. За новообразуван УПИIV ”За озеленяване” не се предвижда застрояване.
Техническото оформление на проекта е съобразено с изискванията на Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30 дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник”.

Пета точка. Одобряване на проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IV10 и УПИ V-11 от кв.86 по ПУП на гр.Трън, общ.Трън и одобряване на ПЗ за УПИ IV-10 и
УПИ V-11 от кв.86 по ПУП на 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 С.Ефтимова. Комисията приема предложения материал и предлага 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 №21

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински
съвет гр.Трън одобрява изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IV-10 и
УПИ V-11 от кв.86 по ПУП на гр.Трън, с отнемане на част от площите им за
осигуряване на прилежащ терен към мачтов трафопост. Съоръжението и
прилежащите му площи се включват към уличната регулация при осова точка 653.
При така направената промяна новообразуван УПИ IV-10, кв.86 става с площ
524.00кв.м., новообразуван УПИ V-11 от кв.86 става с площ 453.00кв.м. Запазва
се досега съществуващата устройствена зона – Жм. Одобрява План за застрояване
на УПИ IV-10 и УПИ V-11 от кв.86,с който се запазва съществуващото
застрояване и се предвижда бъдещо такова в границите на ограничителните линии
на застрояване, при следните устройствени параметри: максимална височина на
кота корниз-10м., максимална плътност на застрояване-50%, максимална
интензивност на застрояване-1.0, минимална озеленена площ-40%, начин на
застрояване-свободно.
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Техническото оформление на проекта е съобразено с изискванията на
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30 дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
Шеста точка. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план –
изменение на план за регулация /ПУП-ПР/ в кв.11 по ПУП на с.Главановци, община 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 А.Байкушева. Комисията приема предложения материал и предлага 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 №22

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински
съвет гр.Трън:
РЕШИ:
1. Дава съгласието си за изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ Vобщ. и УПИ
VIобщ. кв.11 по ПУП на с.Главановци, община Трън по приложена скицапредложение за образуване на нови УПИ V-231 и УПИ VI-231 с предназначение
„За жилищно строителство“.
2. След внасяне в общинската администрация на окончателния проект за
изменението да се представи сключен предварителен договор по чл.15, ал.3 от
ЗУТ между собствениците на непосредствено засегнатите от предвиждането на
ПУП поземлени имоти.

Седма точка. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на улица с ОТ 41-42-43 по
ПУП на с.Банкя.
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 А.Байкушева. Комисията приема предложения материал и предлага на
Общински съвет също да го приеме.
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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 №23

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински
съвет гр.Трън:
Р Е Ш И:
3. Дава съгласието си за изработване на проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на улица с ОТ
41-42-43 по ПУП на с.Банкя, община Трън по приложено мотивирано предложение
на скица №347/2019г.
Осма точка. Определяне на горски 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
Т.Исаев. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №24
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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.22 от Наредбата за реда за управление на горските територии
собственост на Община Трън.
Ползването на дървесина от горските територии, общинска собственост
попадащи в землищата на:

с.Видрар - отдел/подотдел/имот №: 475/ш/102016 - площи за извеждане
на отгледни сечи по ГСП от 2012г.;

с.Горна мелна - отдел/подотдел/имот №: 429/щ/040001, 430/б1/045075,
430/ю/045075, - площи засегнати от корояд;

с.Бохова - отдел/подотдел/имот №: 161/а/386023, 386006, 174/м/386022 площи засегнати от корояд;

с.Долна мелна - отдел/подотдел/имот №: 419/г/078032, 422/к/078032,
419/н/082002, 395/и1/00015, 000163, 000167 - площи засегнати от корояд;

с.Лева река - отдел/подотдел/имот №: 446/б1/051031, 446/е2/051012 площи засегнати от корояд;

с.Бутроинци - отдел/подотдел/имот №: 266/ю/115018, 266/х/113010,
113016, - площи засегнати от корояд;

с.Бутроинци - отдел/подотдел/имот №: 272/с/147004, - площи за
извеждане на отгледни сечи по ГСП от 2012г.;

с.Милославци - отдел/подотдел/имот №: 23/ш/283019, 283020, - площи за
извеждане на санитарни сечи по ГСП от 2012г.;

с.Милославци - отдел/подотдел/имот №: 20/в/286043, - площи засегнати
от корояд;

с.Шипковица - отдел/подотдел/имот №: 375/г/360008, 374/е/370005,
370013, 375/з/360016, 375/и/360008, 375/к/360007, 374/и/370005, - площи засегнати
от корояд;

с.Радово - отдел/подотдел/имот №:53/б1/196023, - площи засегнати от
корояд;

с.Костуринци - отдел/подотдел/имот №:115/г1/000551, 116/о/000551,
116/р/000552, 116/п/000551, - площи засегнати от корояд;

с.Къшле - отдел/подотдел/имот №:388/и1/000580, 388/д1/000550, - площи
засегнати от корояд;

с.Ярловци - отдел/подотдел/имот №:48/з1/201019, 54/л/203016, - площи
засегнати от корояд;

с.Ярловци - отдел/подотдел/имот №: 54/л/203016, - площи за извеждане
на отгледни сечи по ГСП от 2012г.;
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с.Кожинци - отдел/подотдел/имот №: 91/в/069029, 069028, - площи за
извеждане на възобновителни сечи по ГСП от 2012г.;

с.Кожинци - отдел/подотдел/имот №: 91/в/069029, 069028, - площи
засегнати от корояд;
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.
Началните цени на обектите за предоставяне ползването чрез продажба на
стояща дървесина на корен се формират съгласно Решение №150/06.12.2018г.,
177/27.11.2014г., 113/31.07.2013г.на Общински съвет Трън
Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението.

Девета точка. Приемане на годишен план и обема на ползване от горските територи,
общинска собственост за 2020г.
По материала докладва Д-р В.Шишкова Председател на комисията по околна
середа: Материалът е разгледан на заседание на Комисията по ОС, като е представен от
Т.Исаев. Комисията приема предложения материал и предлага 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 №25

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и
чл.7, ал.1, ал.3, ал.4 от Наредба 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, Общински съвет
Трън:
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от Общински горски
територии на база Горскостопанския план на Общинско предприятие „Трънска
гора”, утвърден със Заповед №РД-05-130/29.03.2013г. на РДГ Кюстендил и
Предписанията на РДГ-Кюстендил за извършване на санитарни и принудителни
сечи.
2. Общински съвет – Трън приема обема на ползване от горските територии
общинска собственост за 2020г. да бъде в размер на 50 000 плътни м.куб. лежаща
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маса в това число: 35 500 пл.м.куб. иглолистна и 14 500 пл.м.куб. широколистна
дървесина.
Ползването да бъде планирано и осъществено в съответствие с
Горскостопанския план на Общинско предприятие „Трънска гора”,
предписанията на РДГ-Кюстендил за извършване на санитарни и принудителни
сечи и изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове.
Десета точка. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост на община Трън за 2019 год.
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 М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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 №26

На основание чл.8 , ал. 9 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Трън приема актуализация в
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на Община Трън за 2019г., съгласно Приложение№1.
І. Продажба
№

№ по ред от
год. пр.

имот

площ

1.

8

УПИ IV, находящ се в кв.37 по плана на гр. 422 кв.м.
Трън.

II

9.

Имот от 70кв.м. от УПИ IV-33, находящ се 70 кв.м.
в кв.4 по плана на Лялинци.

описание

Имот
без
построената в
него сграда
Незастроен
имот

Единадесета точка. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ IV в кв.37 по рег.план на гр.Трън и одобряване на продажната му
цена.
По материала докладва М.Асенова-Председател на бюджетната комисия:
Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от
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М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага на Общински съвет
също да го приеме.
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 М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №27

І. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.3 от
Закона за общинската собственост и съгласно оценка от оценител, изработена по
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, Общински съвет Трън дава съгласието си да се продаде
следният недвижим имот – частна общинска собственост:
Урегулиран поземлен имот IV /четвърти/ в кв.37 /тридесет и седем/ по рег.план
на гр.Трън, целият с площ от 422 /четристотин двадесет и два/кв.м., при граници:
север: улица с ОТ 45а-47а-48а,изток: улица с ОТ45-200: юг-река Ерма, запад- УПИ
II-37,актуван с АчОС №4633/22.08.2017г. на Георги Йорданов Петров, роден на
02.08.1973г, наследник на Йордан Славчев Петров, съгласно у-ние за н-ци №
РНД19-УГ01-11478/16.10.2019г., издадено от Столична община при цена от 5289,00
/пет хиляди двеста осемдесет и девет лева/ лв с ДДС.
ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината.
Дванадесета точка. Прeкратяване на съсобственост в УПИ IV-33 в кв.4 по рег. план
на с. Лялинци.
По материала докладва М.Асенова-Председател на бюджетната комисия:
Материалът е разгледан на заседание на Комисията по БК, като е представен от
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага на Общински съвет
също да го приеме.
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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 М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №28

1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.36, ал.1, т. 2 от Закона за
общинската собственост и съгласно оценка от оценител, изработена по реда на
чл.22, ал.3 от ЗОС, Общински съвет Трън дава съгласието си да се продаде
следният имот– частна общинска собственост:
1. ПИ от 70 кв.м., представляващ част от УПИ IV-33 в кв.4 по рег. план на с.
Лялинци, актуван с АчОС 4852/11.11.2019г на Петър Иванов Фелдшеров, роден
на 02.03.1942г. собственик по нот.акт № 153, т.І, д. №324/2012 г. при цена
588,00лв./петстотин осемдесет и осем лева/ с ДДС.
ІІ. Изпълнението на решението възлага на кмета на общината.

Тринадесета точка. 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
2019/2020 г.
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
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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.
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На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските
съветници

1. Бойчо Харалампиев
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №29

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, във връзка с
издадени заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Перник, както следва:
Заповед №РД-368/17.10.2019г; Заповед №РД-377/17.10.2019г; Заповед №РД340/10.10.2019г; Заповед №РД-331/04.10.2019г; №РД-369/17.10.2019г; Заповед №РД376/21.10.2019г; Заповед №РД-336/04.10.2019г; Заповед №РД-337/04.10.2019г.; Заповед
№РД-378/21.10.2019г.; Заповед №РД-341/10.10.2019г.; Заповед №РД-366/16.10.2019г.;
Заповед №РД-334/04.10.2019г.; Заповед №РД-335/04.10.2019г. с които са одобрени
споразуменията за създаване на масиви за ползване за стопанската 2019/2020 година и
постъпило искане от Директора на ОД „Земеделие“ – Перник с вх.№ 2400205/06.11.2019г, Общински съвет - Трън дава съгласие да се предоставят за временно и
възмездно ползване общинските полски пътища, попадащи в масивите за ползване за
стопанската 2019/2020г., на съответните ползватели за землищата на община Трън, по
цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.
2. Общински съвет Трън упълномощава Кмета на община Трън да издаде заповед,
която да бъде публикувана на интернет страницата на Общината и да сключи
едногодишни договори за стопанската 2019/2020 год. с ползвателите на полски пътища.

Четиринадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
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М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
- декларация по чл.63,ал.1 от ЗПКОНПИ
-за

С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №30

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към
ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Тащко Йорданов Минков – п-к на Костадин Алексов
Клинзуров с решение №3087 Л от 16.12.1992 г. за признато право на собственост
на ОСЗ гр.Трън,Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска
собственост:
1.
Имот №44781.140.29 с площ от 1513 кв.м., находящ се в мест.
“ПРЕСТОЛ/НАД ГУМНО“, образуван от имот №44781.140.24, целият от 9095 кв.
м. в землището на с. Лялинци, пасище, 6 категория, получен от разделяне на имот
№44781.140.6 за който има съставен АпОС №767 от 17.12.2018г.
2.
Имот №44781.140.30 с площ от 3031 кв.м., находящ се в мест. “ПРИ
ПОЯТА/НАД ГУМНО“, образуван от имот №44781.140.24, целият от 9095 кв. м. в
землището на с. Лялинци, пасище, 6 категория, получен от разделяне на имот
№44781.140.6 за който има съставен АпОС №767 от 17.12.2018г.
3.
Имот №44781.340.33 с площ от 2862 кв.м., находящ се в мест.
“ЧУРУКОВА ПОЯТА/РИД“, образуван от имот №44781.340.15, целият от 157655
кв. м. в землището на с. Лялинци, пасище, 10 категория, за който има съставен
АпОС № 795 от 17.09.2019 г.
4.
Имот №44781.400.13 с площ от 2064 кв.м., находящ се в мест.
“КАРАМАНСКИ ДОЛ/ДЪЛБОКА ПАДИНА“, образуван от имот №44781.400.1,
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целият от 66088 кв. м. в землището на с. Лялинци, пасище, 10 категория, за който
има съставен АпОС № 776 от 14.02.2019
5.
Имот №44781.440.173 с площ от 1228 кв.м., находящ се в мест.
“МИРНА ЛИВАДА/ЗАЕДНИЦА“, образуван от имот №44781.440.54, целият от
7398 кв. м. в землището на с. Лялинци, пасище, 6 категория, получен от разделяне
на имот №44781.440.53, за който има съставен АпОС № 744 от 09.07.2018 г.
6.
Имот №44781.440.177 с площ от 1539 кв.м., находящ се в мест. “ГРЕБИ
КАЛ/ЗАЕДНИЦА“, образуван от имот №44781.440.66, целият от 17673 кв. м. в
землището на с. Лялинци, пасище, 6 категория, получен от разделяне на имот
№44781.440.53, за който има съставен АпОС № 744 от 09.07.2018 г.
7.
Имот №44781.440.176 с площ от 1494 кв.м., находящ се в мест. “ГРЕБИ
КАЛ/ЗАЕДНИЦА“, образуван от имот №44781.440.66, целият от 17673 кв. м. в
землището на с. Лялинци, пасище, 6 категория, получен от разделяне на имот
№44781.440.53, за който има съставен АпОС № 744 от 09.07.2018 г.
8.
Имот №44781.450.72 с площ от 1738 кв.м., находящ се в мест.
„МОСТИЩА/НЕКИНО ДОБИЧЕ“, образуван от имот №44781.450.46, целият от
134088 кв. м. в землището на с. Лялинци, ливада, 6 категория, за който има
съставен АчОС №4797 от 14.02.2019 г.
9.
Имот №44781.460.55 с площ от 3319 кв.м., находящ се в мест. „ ГОРНО
РОСУЛЕ /РОСУЛЕ“, образуван от имот №44781.460.39, целият от 99963 кв. м. в
землището на с. Лялинци, нива, 6 категория, за който има съставен АчОС №4770
от 17.12.2018 г.
10. Имот №44781.460.56 с площ от 3456 кв.м., находящ се в мест. „ ГОРНО
РОСУЛЕ /РОСУЛЕ“, образуван от имот №44781.460.39, целият от 99963 кв. м. в
землището на с. Лялинци, нива, 6 категория, за който има съставен АчОС №4770
от 17.12.2018 г.
Петнадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Бойчо Харалампиев
Д-р Веселина Шишкова
Д-р Павлина Костова
Мариела Асенова
Радостина Раденкова
Милена Алексиева

-за
-за
-за
-за
-за
-за
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7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
- декларация по чл.63,ал.1 от ЗПКОНПИ
-за

С 10 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №31

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към
ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Тащко Йорданов Минков – п-к на Стоян Славков Милков с
решение №3081 Л от 16.12.1992 г. за признато право на собственост на ОСЗ
гр.Трън,Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:
1.Имот №44781.140.33 с площ от 1536 кв.м., находящ се в мест. “ЗАД
ГУМНО/НАД ГУМНО“, образуван от имот №44781.140.26, целият от 2734 кв. м. в
землището на с. Лялинци, пасище, 6 категория, получен от разделяне на имот
№44781.140.21, за който има съставен АпОС № 769 от 17.12.2018г.
2.Имот №44781.400.12 с площ от 6964 кв.м., находящ се
в мест.
“СВОГЕ/ДЪЛБОКА ПАДИНА“, образуван от имот №44781.400.1, целият от
66088 кв. м. в землището на с. Лялинци, пасище, 10 категория, за който има
съставен АпОС № 776 от 14.02.2019г.
3.Имот №44781.450.78 с площ от 1514 кв.м., находящ се в мест. „ТУРСКА
ЛИВАДА /НЕКИНО ДОБИЧЕ“, образуван от имот №44781.450.46, целият от
134088 кв. м. в землището на с. Лялинци, ливада, 6 категория, за който има
съставен АчОС №4797 от 14.02.2019 г.
4.Имот №44781.450.79 с площ от 2559 кв.м., находящ се
в мест.
„ПРЕСЛАП/НЕКИНО ДОБИЧЕ“, образуван от имот №44781.450.46, целият от
134088 кв. м. в землището на с. Лялинци, ливада, 6 категория, за който има
съставен АчОС №4797 от 14.02.2019 г.
5. Имот №44781.450.80 с площ от 2369 кв.м., находящ се в мест. „ДЪЛБОКА
ПАДИНА/НЕКИНО ДОБИЧЕ“, образуван от имот №44781.450.46, целият от
134088 кв. м. в землището на с. Лялинци, ливада, 6 категория, за който има
съставен АчОС №4797 от 14.02.2019 г.
6. Имот №44781.450.81 с площ от 3844 кв.м., находящ се в мест. „ПОД
КАМИК/НЕКИНО ДОБИЧЕ“, образуван от имот №44781.450.46, целият от
134088 кв. м. в землището на с. Лялинци, ливада, 6 категория, за който има
съставен АчОС №4797 от 14.02.2019 г.
7.Имот №44781.450.82 с площ от 3173 кв.м., находящ се в мест. „СТРЪМНИ
БРЕГ/НЕКИНО ДОБИЧЕ“, образуван от имот №44781.450.46, целият от 134088
кв. м. в землището на с. Лялинци, ливада, 6 категория, за който има съставен
АчОС №4797 от 14.02.2019 г.
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8.Имот №44781.450.83 с площ от 1424 кв.м., находящ се
в мест.
„ОРИЩЕ/НЕКИНО ДОБИЧЕ“, образуван от имот №44781.450.46, целият от
134088 кв. м. в землището на с. Лялинци, ливада, 6 категория, за който има
съставен АчОС №4797 от 14.02.2019 г.
9.Имот №44781.520.64 с площ от 3182 кв.м., находящ се в мест. “БИГОРЕЦ“,
образуван от имот №44781.520.35, целият от 107360 кв. м. в землището на с.
Лялинци, пасище, 6 категория, за който има съставен АпОС № 777 от 14.02.2018г.
10.Имот №44781.560.276 с площ от 4180 кв.м., находящ се в мест. “ПЕТКОВА
БАРИЦА/КЮНЕЦ“, образуван от имот №44781.560.60, целият от 20708 кв. м. в
землището на с. Лялинци, нива, 7 категория, за който има съставен АчОС № 4771
от 17.12.2018 г.
11. Имот №44781.560.277 с площ от 3714 кв.м., находящ се в мест. “ПЕТКОВА
БАРИЦА/КЮНЕЦ“, образуван от имот №44781.560.60, целият от 20708 кв. м. в
землището на с. Лялинци, нива, 7 категория, за който има съставен АчОС № 4771
от 17.12.2018 г.

Шеснадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
- за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №32
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І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД
ЗСПЗЗ, искане от Маргарита Гергинова Павлова – н-к на Пена Григорова Почекайна
решение №49972 от 22.12.1992 г. за признато право на собственост на ОСЗ
гр.Трън,Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:
1.
Имот №76114.19.1 с площ от 4846 кв.м., находящ се в местн.“ЛАЗАРИЦА /
ОКОЛО МАХ БАНГЕИНИ“ в землището на с.Филиповци,ливада, 5 категория, за който
има съставен АчОС №4833 от 17.09.2019г.
2.
Имот №76114.19.52 с площ от 5325 кв.м., находящ се в местн.“ДРЕНОВА
ШУМА / ОКОЛО МАХ БАНГЕИНИ“ в землището на с. Филиповци, образуван от имот
№76114.19.51, целият от 10774 кв.м., ливада, 5 категория, за който има съставен АчОС
№4834 от 17.09.2019г.
3.
Имот №76114.20.18 с площ от 2152 кв.м. , находящ се в местн.“ПАДИНА /
МЕЖДУ БАНГ И ПОЧЕК“ в землището на с. Филиповци, ливада, 5 категория, за който
има съставен АчОС №4835 от 17.09.2019г.
4.
Имот №76114.20.43 с площ от 1770 кв.м., находящ се в местн.“ШОПКА /
МЕЖДУ БАНГ И ПОЧЕК“ в землището на с. Филиповци, ливада, 5 категория, за който
има съставен АчОС №4837 от 17.09.2019г
5.
Имот №76114.24.9 с площ от 1305 кв.м., находящ се в местн.“ВЪРТОП / М/У
М ПОЧЕК И СЕЛИЩЕ“ в землището на с.Филиповци, ливада, 7 категория, за който
има съставен АчОС №4832 от 17.09.2019г
6.
Имот №76114.24.24 с площ от 1551 кв.м.,, находящ се в местн.“КЪЛН / М/У
М ПОЧЕК И СЕЛИЩЕ“ в землището на с. Филиповци, ливада, 7 категория, за който
има съставен АчОС №4836 от 17.09.2019г.

Седемнадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
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10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

- за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №33

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към
ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Ирина Младенова Димитрова – н-к на Димо Гигов
Станимиров решение №49746 от 22.12.1992 г. за признато право на собственост
на ОСЗ гр.Трън,Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска
собственост:
1.
Имот №76114.161.22 с площ от 1804 кв.м., находящ се в местн.“ВУЧИ
ДОЛ/РАВНИЩЕ“ в
землището на с. Филиповци, образуван от имот
№76114.161.19 , целият от 14574 кв.м., пасище, 9 категория, за който има
съставен АпОС №800 от 12.11.2019г.
2.
Имот №76114.161.21 с площ от 868 кв.м., находящ се в местн.“ВУЧИ
ДОЛ/РАВНИЩЕ“ в
землището на с. Филиповци, образуван от имот
№76114.161.19 , целият от 14574 кв.м., пасище, 9 категория ,за който има
съставен АпОС №800 от 12.11.2019г.
3.
Имот №76114.161.20 с площ от 8056 кв.м., находящ се в местн.“ВУЧИ
ДОЛ/РАВНИЩЕ“ в
землището на с. Филиповци, образуван от имот
№76114.161.19 , целият от 14574 кв.м., пасище, 9 категория, за който има
съставен АпОС №800 от 12.11.2019г.
4.
Имот №76114.66.32 с площ от 4225 кв.м., находящ се в местн.“ОИНО
БРАНИЩЕ/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с. Филиповци, образуван от
имот №76114.66.2 , целият от 44008 кв.м., пасище, 9 катерогия, за който има
съставен АпОС №801 от 12.11.2019г.
5.
Имот №76114.66.31 с площ от 1441 кв.м., находящ се в местн.“ПОД
КОРИЯ/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с. Филиповци, образуван от
имот №76114.66.2 , целият от 44008 кв.м., пасище, 9 катерогия, за който има
съставен АпОС №801 от 12.11.2019г.
6.
Имот №76114.66.30 с площ от 7491 кв.м., находящ се в местн.“НАД
КОРИЯ/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с. Филиповци, образуван
от имот №76114.66.2 , целият от 44008 кв.м., пасище, 9 катерогия, за който
има съставен АпОС №801 от 12.11.2019г.
7.
Имот №76114.66.29 с площ от 5978 кв.м., находящ се в местн.“ПОД
КОШАРА/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с. Филиповци, образуван от
имот №76114.66.2 , целият от 44008 кв.м., пасище, 9 катерогия, за който има
съставен АпОС №801 от 12.11.2019г.
8.
Имот №76114.66.28 с площ от 4201 кв.м., находящ се в местн.“НАД
ЛЕШИЕ/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с. Филиповци, образуван от
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имот №76114.66.2 , целият от 44008 кв.м., пасище, 9 катерогия, за който има
съставен АпОС №801 от 12.11.2019г.
9.
Имот №76114.66.27 с площ от 1265 кв.м., находящ се в местн.“ПРИ
ЦВЕТАНОВА ВОДЕНИ/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с.Филиповци,
образуван от имот №76114.66.2 , целият от 44008 кв.м., пасище, 9 катерогия, за
който има съставен АпОС №801 от 12.11.2019г.
10. Имот №76114.66.26 с площ от 1722 кв.м., находящ се
в
местн.“КРАИЩЕ/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в
землището на с. Филиповци,
образуван от имот №76114.66.2 , целият от 44008 кв.м., пасище, 9 катерогия, за
който има съставен АпОС №801 от 12.11.2019г.
11. Имот №76114.66.25 с площ от 6298 кв.м., находящ се
в
местн.“МРАЗДЕНОВ ДЕЛ/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в
землището на с.
Филиповци, образуван от имот №76114.66.2 , целият от 44008 кв.м., пасище, 9
катерогия, за който има съставен АпОС №801 от 12.11.2019г.
12. Имот №76114.66.24 с площ от 4987 кв.м., находящ се
в
местн.“МРАЗДЕНОВ ДЕЛ /БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в
землището на с.
Филиповци, образуван от имот №76114.66.2 , целият от 44008 кв.м., пасище, 9
катерогия, за който има съставен АпОС №801 от 12.11.2019г.
13. Имот №76114.66.22 с площ от 6637 кв.м., находящ се
в
местн.“СОКОЛОВА ПОЯТА /БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с.
Филиповци, образуван от имот №76114.66.1 , целият от 89522 кв.м., пасище, 9
катерогия, за който има съставен АпОС №799 от 12.11.2019г.
14. Имот №76114.66.21 с площ от 3768 кв.м., находящ се
в
местн.“ДРАЖИЛИЦА/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с. Филиповци,
образуван от имот №76114.66.1 , целият от 89522 кв.м., пасище, 9 катерогия, за
който има съставен АпОС №799 от 12.11.2019г.
15. Имот №76114.66.20 с площ от 1957 кв.м., находящ се
в
местн.“СТРАНАТА/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с. Филиповци,
образуван от имот №76114.66.1 , целият от 89522 кв.м., пасище, 9 катерогия, за
който има съставен АпОС №799 от 12.11.2019г.
16. Имот №76114.66.19 с площ от 2233 кв.м., находящ се
в
местн.“КУКА/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с. Филиповци, образуван
от имот №76114.66.1 , целият от 89522 кв.м., пасище, 9 катерогия, за който има
съставен АпОС №799 от 12.11.2019г.
17. Имот №76114.66.18 с площ от 1471 кв.м., находящ се в местн.“ПРИ
ТАВРАЛИЯ/БОЖИЛОВИ КОШАРИ“ в землището на с. Филиповци, образуван
от имот №76114.66.1 , целият от 89522 кв.м., пасище, 9 катерогия, за който има
съставен АпОС №799 от 12.11.2019г.
Осемнадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
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М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
- за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №34

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към
ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Василка Григорова Сотирова – н-к на Сотир Петров
решение №1/7 от 24.06.1993 г. за признато право на собственост на ОСЗ
гр.Трън,Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:
1.Имот №10478.60.173 с площ от 3549 кв.м., находящ се в местн.“ВЪРТОП /
ТРЕПЕТЛИКА“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.60.18
целият от 20413 кв.м., изоставена орна земя, 6 категория, за който има съставен
АчОС №4842 от 19.09.2019г.
2.Имот №10478.70.65 с площ от 2233 кв.м., находящ се в местн.“РИД /
ВРАТОЧИНИЦА“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.70.40
целият от 4881 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който има съставен
АчОС №4841 от 19.09.2019г.
3.Имот №10478.70.66 с площ от 4331 кв.м., находящ се в местн.“МАНЧИНО
КОШАРЕ / ВРАТОЧИНИЦА“ в землището на с. Велиново, образуван от имот
№10478.70.45 целият от 25337 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който
има съставен АчОС №4840 от 19.09.2019г.
4.Имот №10478.70.67 с площ от 2770 кв.м., находящ се в местн.“СТРАНА /
ВРАТОЧИНИЦА“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.70.45
целият от 25337 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който има съставен
АчОС №4840 от 19.09.2019г.
5.Имот №10478.70.68 с площ от 6043 кв.м., находящ се в местн.“СУРДУЛАЧА /
ВРАТОЧИНИЦА“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.70.45
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целият от 25337 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който има съставен
АчОС №4840 от 19.09.2019г.
6.Имот №10478.120.17 с площ от 2433 кв.м., находящ се в местн.“БРЕЗОВИЦА“
в землището на с. Велиново, ливада, 5 категория, за който има съставен АчОС
№4839 от 18.09.2019г.
7.Имот №10478.120.76 с площ от 2585 кв.м., находящ се в местн.“ВАЛОЗИ /
МЕЧКОБОРИЦА“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.120.25
целият от 6033 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който има съставен
АчОС №4838 от 17.09.2019г.
8.Имот №10478.120.78 с площ от 1768 кв.м., находящ се в местн.“РАЗДОЛЦИ /
НАВОЙ“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.120.65 целият от
13710 кв.м., изоставена орна земя, 6 категория, за който има съставен АчОС №4843
от 20.09.2019г.
9.Имот №10478.120.79 с площ от 2172 кв.м., находящ се в местн.“БРЕЗОВИЦА /
НАВОЙ“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.120.65 целият от
13710 кв.м., изоставена орна земя, 6 категория, за който има съставен АчОС №4843
от 20.09.2019г.
10.Имот №10478.120.80 с площ от 2141 кв.м., находящ се в местн.“БРЕЗОВИЦА
/ НАВОЙ“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.120.65 целият
от 13710 кв.м., изоставена орна земя, 6 категория, за който има съставен АчОС
№4843 от 20.09.2019г.
11.Имот №10478.260.28 с площ от 2221 кв.м., находящ се в местн.“ГУВНИЦА /
ТЪРШЕВИНА“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.260.6
целият от 15105 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който има съставен
АчОС №4844 от 20.09.2019г.
12.Имот №10478.260.29 с площ от 2742 кв.м., находящ се в местн.“СВ. ИЛИЯ /
ТЪРШЕВИНА“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.260.6
целият от 15105 кв.м., изоставена орна земя, 9 категория, за който има съставен
АчОС №4844 от 20.09.2019г.

Деветнадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова

-за
-за
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3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
- за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №35

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД
ЗСПЗЗ, искане от Венета Николова Иванова – н-к на бр.Христови решение №23 от
08.12.2017г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън,Общински съвет
Трън предоставя следния имот общинска собственост:
1.Имот №340115 с площ от 0,884 дка., находящ се в местн.“Брод /Завой“ в
землището на с.Вукан,врем.неизп.нива, 5 категория, образуван от имот №340107,
получен от разделяне на
имот №340076 за който има съставен АчОС
№3173/13.01.2012г.
2.Имот №340114 с площ от 4,500 дка., находящ се в местн.“Брод /лоп.дол“ в
землището на с.Вукан,врем.неизп.нива, 5 категория, образуван от имот №340107,
получен от разделяне на
имот №340076 за който има съставен АчОС
№3173/13.01.2012г.
3.Имот №340113 с площ от 2,000 дка., находящ се в местн.“Брод /лоп.дол“ в
землището на с.Вукан,врем.неизп.нива, 5 категория, образуван от имот №340107,
получен от разделяне на
имот №340076 за който има съставен АчОС
№3173/13.01.2012г.
4.Имот №340116 с площ от 2,000 дка., находящ се в местн.“Брод /Байчиница“ в
землището на с.Вукан,врем.неизп.нива, 5 категория, образуван от имот №340105,
получен от разделяне на
имот №340076 за който има съставен АчОС
№3173/13.01.2012г.
5.Имот №340117 с площ от 1,500 дка., находящ се в местн.“Брод /до чуку“ в
землището на с.Вукан,врем.неизп.нива, 5 категория, образуван от имот №340067, за
който има съставен АчОС №4846/09.10.2019г.
6.Имот №340120 с площ от 0,973 дка., находящ се в местн.“Брод /Дарчине
падине“ в землището на с.Вукан,врем.неизп.нива, 5 категория, образуван от имот
№340077, за който има съставен АчОС №4845/09.10.2019г.
7. Имот №000015 с площ от 2,000 дка., находящ се в местн.“Лоп.Дол“ в
землището на с.Вукан,, пасище, мера, 5 категория, образуван от имот №000006,
получен от разделяне на
имот №000040, за който има съставен АпОС
№203/10.10.2011г.
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8. Имот №000014 с площ от 4,000 дка., находящ се в местн.“Лоп.Дол“ в
землището на с.Вукан,пасище, мера, 5 категория, образуван от имот №000006,
получен от разделяне на
имот №000040, за който има съставен АпОС
№203/10.10.2011г.
9. Имот №270021 с площ от 3,000 дка., находящ се в местн.“Кошари“ в
землището на с.Вукан,нива, 5 категория, образуван от имот №270014, за който има
съставен АчОС №4850/09.10.2019г.
10. Имот №270022 с площ от 0,462 дка., находящ се в местн.“Огреня-до чуку“ в
землището на с.Вукан,нива, 5 категория, образуван от имот №270003, за който има
съставен АчОС №4847/09.10.2019г.
11. Имот №270023 с площ от 1,000 дка., находящ се в местн.“Кошари“ в
землището на с.Вукан,нива, 5 категория, образуван от имот №270014, за който има
съставен АчОС №4850/09.10.2019г
12. Имот №270024 с площ от 2,246 дка., находящ се в местн.“Ограня-Поди чуку“
в землището на с.Вукан,нива, 5 категория, образуван от имот №270006, за който има
съставен АчОС №4849/09.10.2019г
13. Имот №270025 с площ от 0,500 дка., находящ се в местн.“Ограня-Ангино
осое“ в землището на с.Вукан,нива, 5 категория, образуван от имот №270005, за
който има съставен АчОС №4848/09.10.2019г
14. Имот №270028 с площ от 0,616 дка., находящ се в местн.“Ограня- до чуку“ в
землището на с.Вукан,нива, 5 категория, образуван от имот №270003, за който има
съставен АчОС №4847/09.10.2019г
15. Имот №270029 с площ от 3,000 дка., находящ се в местн.“Ограня- ангино
осое“ в землището на с.Вукан,нива, 5 категория, образуван от имот №270017,
получен от разделяне на имот №270010, за който има съставен АчОС
№3716/30.11.2012г.
16. Имот №270030 с площ от 1,000 дка., находящ се в местн.“Ограня- извор
прогон“ в землището на с.Вукан,нива, 5 категория, образуван от имот №270017,
получен от разделяне на имот №270010, за който има съставен АчОС
№3716/30.11.2012г.
17. Имот №270031 с площ от 1,030 дка., находящ се в местн.“Ограня- в боровете“
в землището на с.Вукан,нива, 5 категория, образуван от имот №270017, получен от
разделяне на имот №270010, за който има съставен АчОС №3716/30.11.2012г.
Двадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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.
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На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските
съветници

1. Бойчо Харалампиев
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
- за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №36

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към
ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Богомил Генадиев Никодинов – н-к на Костаки Янков
Гигов с решение №3080 Л от 16.12.1992 г. за признато право на собственост на
ОСЗ гр.Трън,Общински съвет
Трън предоставя следния имот общинска
собственост:
1.Имот №44781.590.15 с площ от 1918 кв.м., находящ се в мест. “Мостища“,
образуван от имот №44781.590.13, целият от 65884 кв. м. в землището на с.
Лялинци, ливада, 5 категория, за който има съставен АчОС №4851от 11.10.2019г.
2.Имот №44781.590.16 с площ от 1929 кв.м., находящ се в мест. “Мостища“,
образуван от имот №44781.590.13, целият от 65884 кв. м. в землището на с.
Лялинци, ливада, 5 категория, за който има съставен АчОС №4851от 11.10.2019г.
3.Имот №44781.590.17 с площ от 2123 кв.м., находящ се в мест. “Мостища“,
образуван от имот №44781.590.13, целият от 65884 кв. м. в землището на с.
Лялинци, ливада, 5 категория, за който има съставен АчОС №4851 от 11.10.2019г.
4.Имот №44781.440.63 с площ от 4375 кв.м., находящ се в мест. “Заедница“,
целият от
4375кв. м., получен от разделяне на имот №№44781.440.52 в
землището на с. Лялинци, пасище, 6 категория, за който има съставен АпОС
№790 от 25.07.2019 г
5.Имот №44781.440.64 с площ от 2378 кв.м., находящ се в мест. “Заедница“,
целият от
2378 кв. м. получен от разделяне на имот №№44781.440.52 в
землището на с. Лялинци, пасище, 6 категория, за който има съставен АпОС
№790 от 25.07.2019 г.
6.Имот №44781.440.65 с площ от 3465 кв.м., находящ се в мест. “Заедница“,
целият от 3465 кв. м. в землището на с. Лялинци, пасище, 6 категория, за който
има съставен АпОС № 798 от 11.10.2019г.
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Двадесет и първа точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
- за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №37

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към
ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Емил Борисов Сотиров – н-к на Сотир Петров решение №1/7
от 24.06.1993 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън,Общински съвет
Трън предоставя следния имот общинска собственост:
1.Имот №10478.60.80 с площ от 1134 кв.м., находящ се
в
местн.“КОШАРИЩЕ/ТРЕПЕТЛИКА“ в землището на с. Велиново, образуван от
имот №10478.60.18 целият от 20413 кв.м., изоставена орна земя, 6 категория, за
който има съставен АчОС №4842 от 19.09.2019г.
2.Имот №10478.60.81 с площ от 639 кв.м., находящ се
в
местн.“ЛУКАРНИЦА/ТРЕПЕТЛИКА“ в землището на с. Велиново, образуван от
имот №10478.60.18 целият от 20413 кв.м., изоставена орна земя, 6 категория, за
който има съставен АчОС №4842 от 19.09.2019г.
3.Имот №10478.60.82 с площ от 1864 кв.м., находящ се в местн.“КУЛЕВЕ
ПАДИНА/ВЪРТОП“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.60.6
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целият от 22947 кв.м., ливада, 6 категория, за който има съставен АчОС №4854 от
19.11.2019г.
4.Имот №10478.60.85 с площ от 2554 кв.м., находящ се
в
местн.“БРЕЗОВИЦА/ВЪРТОП“ в землището на с. Велиново, образуван от имот
№10478.60.6 целият от 22947 кв.м., ливада, 6 категория, за който има съставен
АчОС №4854 от 19.11.2019г.
5.Имот №10478.60.86 с площ от 1400 кв.м., находящ се
в
местн.“БРЕЗОВИЦА/КРАГУЕВ РИД“ в землището на с. Велиново, образуван от
имоти №10478.60.6 целият от 22947 кв.м., ливада, 6 категория, за който има
съставен АчОС №4854 от 19.11.2019г. и №10478.60.69 целият от 29198 кв.м.,
изоставена орна земя, 6 категория, за който има съставен АчОС №4856 от
19.11.2019г.
6.Имот №10478.60.87 с площ от 1049 кв.м., находящ се
в
местн.“БРЕЗОВИЦА/КРАГУЕВ РИД“ в землището на с. Велиново, образуван от
имот №10478.60.69 целият от 29198 кв.м., изоставена орна земя, 6 категория, за
който има съставен АчОС №4856 от 19.11.2019г.
7.Имот №10478.60.83 с площ от 1692 кв.м., находящ се в местн.“КРИВА
НИВА/ТРЕПЕТЛИКЕ“ в
землището на с. Велиново, образуван от имот
№10478.60.28 целият от 1692 кв.м., изоставена орна земя, 6 категория, за който има
съставен АчОС №4855 от 19.11.2019г.
8.Имот №10478.60.84 с площ от 1380 кв.м., находящ се в местн.“ КРАГУЕВ
РИД/ВЪРТОП“ в землището на с. Велиново, образуван от имот №10478.60.4 целият
от 87246 кв.м., изоставена орна земя, 6 категория, за който има съставен АчОС
№4853 от 19.11.2019г.

Двадесет и втора точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
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8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
- за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №38

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към
ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Любомир Борисов Алексов –п-к на Асен Миланов
Попдимитров решение №221в от 18.08.1992 г. за признато право на собственост
на ОСЗ гр.Трън,Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска
собственост:
1.Имот №190110 с площ от 3,232 дка., находящ се в мест. “ГАЙД. КОШ. –
ВЕЛИН РИД“, образуван от имот №190092, целият от 3,854 дка в землището на
гр.Трън, врем. неизп. нива, 5 категория, за който има съставен АчОС № 4082 от
13.12.2013г.
Двадесет и трета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на
Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
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
М.Паракосова. Комисията приема предложения материал и предлага 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
2. Д-р Веселина Шишкова
3. Д-р Павлина Костова
4. Мариела Асенова
5. Радостина Раденкова
6. Милена Алексиева
7. Теодора Исаева
8. Емил Младенов
9. Иванка Гълъбова
10.Ташко Минков
11.Стефан Тодоров

-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
-за
- за
-за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
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РЕШЕНИЕ №39

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към
ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Васил Петров Евтимов – н-к на Драган Гигов Колев
Китински решение №27399 от 20.03.1993 г. за признато право на собственост на
ОСЗ гр.Трън,Общински съвет
Трън предоставя следния имот общинска
собственост:
1.Имот №033066 с площ от 1.500 дка., находящ се в местн.“БойчовицаМанастир“ в землището на с. Лева река, образуван от имот №033038, целият от
6,976 дка., ливада, 6 категория, за който има съставен АчОС №1867 от 22.10.2010г.
2.Имот №033065 с площ от 1.000 дка., находящ се в местн.“Бойчовица Герене“ в землището на с. Лева река, образуван от имот №033038, целият от 6,976
дка., ливада, 6 категория, за който има съставен АчОС №1867 от 22.10.2010г.
3.Имот №033068 с площ от 2.000 дка., находящ се в местн.“БойчовицаКуровица“ в землището на с. Лева река, образуван от имот №033062, целият от
69.102 дка., изоставена нива, 10 категория, получен от разделяне на имот №033006,
за който има съставен АчОС №4691 от 12.02.2018г.
4.Имот №033067 с площ от 1.000 дка., находящ се в местн.“Бойчовица-Станци“
в землището на с. Лева река, образуван от имот №033062, целият от 69.102 дка.,
изоставена нива, 10 категория, получен от разделяне на имот №033006, за който има
съставен АчОС №4691 от 12.02.2018г.
Двадесет и четвърта точка. Питания.
Питане към кмета на общината беше отправено от общинскя съветник Ташко
Минков.
Т.Минков:Аз по-скоро имам една молба към Кмета г-жа Цветкова. Тези дни имах
възможност да пообиколя селата в района Вуканско, Леворечко, Долна Мелна и Дълга
Лука. Молбата ми е следната, до колкото управлява ГЕРБ пък Вие сте част от
управляващата партия, ако може да издействате да се оправи инфраструктурата в тези
населени места.Защото това е най-важното нещо, което поддържа живота в тези села.
Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън:Само да обясня взели сме проблема присърце
още от предишния мандат, събрахме подписка с кметските наместници, за да е по –
издържано изпратихме ги в Агенция пътна инфраструктура, аз ходих няколко пъти на
срещи. И част от нещата се случиха. Имах уверение, че нещата ще продължат.Миналата
седмица с г-н Басмаджиев, който вече не е в Областно пътно управление, обиколихме
целия район, огледахме, набелязахме местата на, които трябва да се направи
рехабилитация. Всичко това е записано, изпратено е писмо от моя страна. Но в момента
няма назначен човек. Ще трябва да тръгнем отново с обиколки и с набелязване на
участъците. Сега е момента да се включат за следващата година и се надявам нещата да се
случат.
Т.Минков:Да се надяваме.
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Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън:Аз имах голяма надежда в г-н Басмаджиев,
защото доста присърце взе нещата, но виждате случиха се някои неща. Надявам се новия,
който ще дойде да вземе нещата присърце и да успееме да продължиме.
Б.Харалампиев-Председател ОбС: Други въпроси?Няма.Закривам днешното
заседание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Б.Харалампиев/
ТЕХН. СЕКРЕТАР:
/А.Станкова/
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