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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Т Р О Я Н 
      

 

 
 

 

 
                                 П Р О Е К Т  З А   Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

 

1. Отчет на председателя за работата на Общински съвет - Троян и неговите 

комисии за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. Изх.№ И-ОбС-41/14.07.2021 г. 

 

                                                                                                  докл. инж. Петко Пенков – 

                                                                                                  председател на ОбС. 

 

2. Отчет на изпълнение на решенията на Общински съвет – Троян, приети през 

периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. Вх.№ ОбС-Пр.-163/14.07.2021 г. 

 

3.  Информация относно текущото изпълнение на бюджета за първото 

шестмесечие на 2021 г. Вх.№ ОбС-Пр.-183/19.07.2021 г. 

 

4. Актуализация на бюджета и поименните списъци за капиталови разходи и 

текущ ремонт за 2021 г. Вх.№ ОбС-Пр.-182/19.07.2021 г. 

 

5. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 9 за управление на 

отпадъците на територията на община Троян. Вх.№ ОбС-Пр.-161/14.07.2021 г. 

 

6. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Троян 2021-2022 г. Вх.№ ОбС-Пр.-162/14.07.2021 г.  

 

7. Включване за учебната 2021/ 2022 година на общински детски градини и 

училища от община Троян в Списъка със защитените детски градини и училища в 

Република България. Вх.№ ОбС-Пр.-173/15.07.2021 г. 

 

8. Обезпечаване на образователно – възпитателния процес в общинските 

училища и детски градини на територията на община Троян за учебната 2021/22 г. 

Вх.№ ОбС-Пр.-174/15.07.2021 г. 

 

 

 

 9. Включване на общински училища от община Троян в Списъка на средищните 

детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.Вх.№ ОбС-Пр.-175/14.07.2021 

г. 

 

10. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 

“Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД, гр. Троян. Вх.№ 

ОбС-Пр.-181/19.07.2021 г. 
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11. Определяне на ред и условия за провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на “Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ – ООД. Вх.№ ОбС-Пр.-

164/15.07.2021 г. 

 

12. Допълнение към списъка на земеделските земи от Общинския поземлен 

фонд, които могат да се отдават под аренда. Вх.№ ОбС-Пр.-165/15.07.2021 г. 

 

13. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, 

представляващ терен с площ от 62 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 

73198.501.509, по кадастралната карта на гр.Троян (срещу новото кръгово движение до 

АИР) Вх.№ ОбС-Пр.-166/15.07.2021 г. 

 

14. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на 

Православен параклис в м.Беклемето, землището на с.Бели Осъм, община Троян.  

Вх.№ ОбС-Пр.-167/15.07.2021 г. 

 

 15. Даване на разрешение на “Общински пазари”- ЕООД, гр. Троян, за отдаване 

под наем на обект собственост на дружеството. Вх.№ ОбС-Пр.-168/15.07.2021 г. 

 

  16. Даване разрешение на "Национално изложение на художествените занаяти 

и изкуствата - Орешак" - ЕООД, да отдава терени под наем, без провеждане на 

публичен търг или конкурс. Вх.№ ОбС-Пр.-169/15.07.2021 г. 

 

   17. Предоставяне за бъзвъзмездно управление на недвижим имот – общинска 

собственост, находящ се в гр. Троян, ул.“Г.С. Раковски“ №55, на Дирекция Национален 

парк „Централен балкан“, гр. Габрово. Вх.№ ОбС-Пр.-170/15.07.2021 г. 

 

   18. Възлагане  актуализация на „Генерален план за организация на 

движението“  гр.Троян. Вх.№ ОбС-133/09.07.2021 г. 

 

 от т. 2 до т. 18 вкл. 

         докл. Донка Михайлова – 

                                                                                             кмет на Община Троян. 

 

19. Съгласуване Бизнес плана на „В и К-Стенето“ ЕООД, гр.Троян  за 

развитие и дейността на дружеството за периода 2022-2026 г. Вх.№ ОбС-Пр.-

176/14.07.2021 г. -отлагане 

 

         докл. инж. Петко Пенков – 

                                                                                             председател на ОбС. 

 

 

 

 

 

20. Отпускане на еднократна социална помощ на Венцислав * Василев от гр. 

Троян, ж.к. „Лъгът“, бл. 4, вх. Д, ет. 2, ап. 8. Вх.№ ОбС-Пр.-171/15.07.2021 г. 

 

21. Отпускане на еднократна социална помощ на Ивелина * Стоянова от с. 

Орешак, за частично възстановяване щети от пожар. Вх.№ ОбС-Пр.-172/15.07.2021 г. 
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22. Одобряване на проект на подробен устройствен план – план за регулация за 

частично изменение на плана за улична регулация на улица с осови точки 1000-212-

221-1002, между квартали №№ 92 и 93 по регулационния план на с. Калейца. Вх.№ 

ОбС-Пр.-180/19.07.2021 г. 

 

23. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.451.14 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Троян, местност 

„Телчерево“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 

нужди и отреждане „За ниско жилищно застрояване“, по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Вх.№ ОбС-Пр.-177/15.07.2021 

г. 

 

24. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) 

за частично изменение на плана за улична регулация (ЧИПУР) на улица с осови точки 

(о.т.) 563-564 и частично изменение на плана за регулация и застрояване (ЧИПРЗ) на 

квартал 303 по плана на ЦГЧ на град Троян в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 73198.504.4, 73198.504.5, 73198.504.14, 73198.504.15, 73198.504.16, 

73198.504.17, 73198.504.34, 73198.504.35 и 73198.504.388 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Троян. Вх.№ ОбС-Пр.-179/15.07.2021 г. 

 

25. Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

(ПУП – ПРЗ) за частично изменение на плана за улична регулация (ЧИПУР) на улица с 

осови точки (о.т.) 611-2063 и частично изменение на плана за регулация и застрояване 

(ЧИПРЗ) на квартали 72, 94 и 304 по плана на ЦГЧ на град Троян в обхват поземлени 

имоти с идентификатори 73198.504.329, 73198.504.369, 73198.504.370, 73198.504.331 , 

73198.504.334, 73198.504.336, 73198.504.364, 73198.504.365, 73198.504.366, 

73198.504.367, 73198.504.368 и 73198.505.7 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Троян. Вх.№ ОбС-Пр.-178/15.07.2021 г. 

 

 

 от т. 20 до т. 25 вкл. 

         докл. Донка Михайлова – 

                                                                                             кмет на Община Троян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 

ДЕН, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 
  На основание чл.9 ал.1, т1 и  т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
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  № 

   

Постоянна комисия 

Проект за дневен ред 

        

  Ден и място на 

    провеждане 

 

час 

1 „Законност, обществен ред и контрол 
върху работата с жалби и предложения 
на гражданите“ 
Точки  1, 2, 3, 5, 12, 17, 18 и 19 от 
проекто-дневния ред. 

26.07.2021 г. 
   заседателна зала 

Община Троян  

13.00 

2 “Туризъм и околна среда” 
 
Точки 1, 2, 3, 4, 5, 11 и 19 от проекто-
дневния ред. 
 

26.07.2021 г. 
   заседателна зала 

Община Троян 

14.00 

3 “Образование, спорт, култура и 
граждански организации” 
 
Точки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 19 от  

проекто-дневния ред. 
 

26.07.2021 г. 
   заседателна зала 

Община Троян 

   15.00 

4 “Здравеопазване и социална политика” 
 

Точки  1, 2, 3, 10, 19, 20 и 21 от 

проекто-дневния ред. 

26.07.2021 г. 
   заседателна зала 

Община Троян 

16.00 

5 “ТСУ  и инвестиционна политика“ 
 
Точки 1, 2, 3, 4, 14, 19 и от 22 до 25 
вкл. от  проекто-дневния ред. 

 

27.07.2021 г. 
   заседателна зала 

Община Троян 

13.00 

6 “Бюджет, финанси и икономика” 
 
Точки 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15, 16 и 19  

от  проекто-дневния ред. 
 

    27.07.2021 г. 
   заседателна зала 

Община Троян 

14.30 

 

           

 

  Инж.Петко ПЕНКОВ /П/ 

  Председател  на  ОбС – ТРОЯН 

 

* На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни. 
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