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ДО 
ОÁЩÈНСКÈ СЪВЕТ  
ãðàä Ïîðäèì  
 

О Т Ч Е Т  
Оò Дåòåëèí Рàäîсëàâîâ Вàсèëåâ – Кìåò íà îбщèíà Ïîðäèì  

 
 ОТНОСНО: Èзпъëíåíèå íà âзåòèòå îò Общèíскè Съâåò – Ïîðäèì 
ðåшåíèя зà пåðèîäà îò 01.07.2019ã. äî 31.12.2019ã.                                                                 
 
 Уâàæàåìè îбщèíскè съâåòíèцè, 
 Нà Вàшåòî âíèìàíèå пðåäсòàâяì îòчåò зà èзпъëíåíèåòî íà âзåòèòå 
ðåшåíèя îò ОбС-Ïîðäèì зà пåðèîäà îò 01.07.2019ã. äî 31.12.2019ã., кàкòî 
сëåäâà:    

 

1. По Решение № 739/10.07.2019г. на ОбС Пордим поземлен имот № 000284, с 

площ от 140.180 дка, представляващ „Селскостопанско летище“, находящ се в 

землището на с. Вълчитрън, е разделен, съгласно приложения проект за делба 

и от него да се образуват два нови имота -  имот с площ 66,615 дка с НТП 

„Селскостопанско летище“ и имот с площ 73,565 дка с НТП „Селскостопанско 

летище“. С решение № 751 от 10.09.2019г. е предоставена част от имот с с 

площ 73,565 дка на „Клуб за авиационни спортове ОРЕЛ“. Решението е 

изпълнено; 

2. По Решение № 741/10.07.2019г. на ОбС Пордим за честване на 

традиционния празник на с.Борислав е отпусната сумата 500 лв. с разходен 

касов ордер № 520/18.08.2019г. Решението е изпълнено;  

3. По Решение № 743/10.07.2019г. на ОбС Пордим на Митко Атанасов 

Николов от с. Одърне е отпусната сумата 300 лв. с разходен касов ордер № 

467/18.07.2019г. Решението е изпълнено;  

4. По Решение № 744/10.07.2019г. на ОбС Пордим на Милка Илиева 

Атанасова от с. Згалево  е отпусната сумата 400 лв. с разходен касов ордер № 

469/19.08.2019г. Решението е изпълнено;  

5. По Решение № 750/10.09.2019г. на ОбС Пордим относно приемане на 

експертна пазарна оценка на дяловете на съделителите на съсобствен имот, 

публична общинска собственост, съставляващ УПИ V-386 „За кметство и 

читалище” в кв.28  по плана на с. Згалево, общ.  Пордим, съгласно доклад за 

пазарна оценка от независим лицензиран оценител е подписан договор за 

доброволна делба № 390 от 30.09.2019г. между Община Пордим и РПК 

„Освобождение“ и по късно съставен АОС № 2111 от 2111 от 21.11.2019г. 

Решението е изпълнено; 
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6. По Решение № 751/10.09.2019г. на ОбС Пордим е сключен договор № 391 

от 30.09.2019г.  с „Клуб за авиационни спортове ОРЕЛ”, рег. по ф.д. №10/2017 

г. на Плевенски ОС, Булстат 177 161 818,   със седалище и адрес на 

управление: с.Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, ул. ”П. К.Яворов” 

№33, представлявано от Георги Павлов Таров, за безвъзмездно ползване за 

срок от 10 години, без търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска 

собственост, за  имот с проектен № 12601.1.999, с площ 66,615 дка, с НТП 

„Селскостопанско летище“, находящ се в землището на с.Вълчитрън, община 

Пордим, област Плевен. Решението е изпълнено;   

7. По Решение № 752/10.09.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-

04-155/09.10.2019г. на Кмета на Община Пордим и е качена на сайта на 

Община Пордим. Към 15.01.2020г. са сключени 30 бр. договори. Решението е 

изпълнено;   

8. По Решение № 754/10.09.2019г. на ОбС Пордим за провеждане на 

пешеходен поход, под мотото „Да слезем от колите и да повървим пеша“ е 

отпусната сумата 500 лв. с разходен касов ордер № 638/17.10.2019г. 

Решението е изпълнено;  

9. По Решение № 755/10.07.2019г. на ОбС Пордим на Еленка Борисова 

Петкова е отпусната сумата 200 лв. с разходен касов ордер № 698/14.11.2019г. 

Решението е изпълнено;  

10. По Решение № 16/15.11.2019г. на ОбС на 02.12.2019г. е входирано проектно 

предложение на Община Пордим в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020 с входящ рег. № 

BGCULTURE – 2.001 – 0004 за финансиране по Програма РА14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“ - Резултат 2 „Подобрен 

достъп до изкуства и култура“ - “Фолклор, традиции и приемственост в 

община Пордим”. Решението е изпълнено. 

11. По Решение № 17/15.11.2019г. на ОбС на 09.12.2019г. е входирано проектно 

предложение на Община Пордим в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020 с входящ рег. № 

BG16M10Р002-2.010-0014 за кандидатстването на Община Пордим по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020г.“ за финансиране на проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци 

на община Пордим“.Решението е изпълнено; 

12. По Решение № 27/09.12.2019г. на ОбС Пордим на Катя Атанасова 

Атанасова – общински служител в село Борислав за нейното лечение е 

отпусната сумата 500 лв. с разходен касов ордер № 783/19.12.2019г. 

Решението е изпълнено;  

13. По Решение № 34/16.12.2019г. на ОбС е издадена Заповед № УС-00-02 от 

06.01.2020г. на Кмета на Община Пордим и е сключен договор № 429 от 

06.01.2020г. за безвъзмездно ползване от 10 години на автобус - частна 

общинска собственост: Автобус марка “OTOYOL-IVECO”, Модел М50.14 

School bus, 30+1 места, с рег. № ЕН 2675 ВК. Решението е изпълнено; 
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14. По Решение № 35/16.12.2019г. на ОбС е входирано проектно предложение с 

входящ № Р-15/03.01.2020г. на Община Пордим в Регионалното звено за 

изпълнение на проект „Красива България“ на Министерството на труда и 

социалната политика по Мярка 01 - „Да обновим и възродим сградата на НЧ 

„Пробуда 1903“ в с. Тотлебен, общ. Пордим. Решението е процес на 

изпълнение; 

15. По Решение № 36/16.12.2019г. на ОбС е издадена Заповед № СБР-01-

1/09.01.2020г. на Кмета на Община Пордим за одобряване за изменение на 

ПУП – ПРЗ за УПИ I „За централен площад, озеленяване, отдих, детски 

площадки и магазин“ и УПИ II-286 „За обществено-обслужваща дейност, 

настаняване и подслон“ в кв. 26, с. Згалево , общ. Пордим. Решението е 

изпълнено; 

16. По Решение № 37/16.12.2019г. на ОбС е издадена Заповед № УС-00-

09/13.01.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на  процедура за 

отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир „Дрен“, с площ 

181.296 дка., с предназначение за рибовъдна дейност, при начална тръжна 

цена от 30,00 лв./дка или общо 5438,88 лв. без ДДС годишен наем. Предстои 

провеждането на тръжна процедура. Решението е процес на изпълне; 

17. По Решение № 38/16.12.2019г. на ОбС е издадена Заповед № УС-00-

10/13.01.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за 

отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от общински 

имот – публична общинска собственост „Младежки клуб“ с обща ползваема 

площ от 220 кв. м., находящ се в УПИ VI-766, кв. 1 по регулационния план на 

гр. Пордим за разкриване на заведение за хранене и развлечение. Предстои 

провеждането на тръжна процедура. Решението е процес на изпълне; 

18. По Решение № 42/16.12.2019г. на ОбС Пордим на Анка Йорданова Миткова 

от Вълчитрън е отпусната сумата 200 лв. с разходен касов ордер № 

785/19.12.2019г. Решението е изпълнено;  

 

 

 

 

 

 

С уважение,  

 

 

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ 

Кмет на Община Пордим  


