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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

град Пордим  

 

 

 

О Т Ч Е Т  
От Детелин Радославов Василев – Кмет на община Пордим  

 

 ОТНОСНО: Изпълнение на взетите от Общински Съвет – Пордим решения за 

периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.                                                                 

 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 На Вашето внимание представям отчет за изпълнението на взетите решения от 

ОбС-Пордим за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г., както следва:    
 

1. По Решение № 620/31.01.2019г. на ОбС Пордим e издадена Заповед № УС-00-

87/08.02.2019г. на Кмета на Община Пордим за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ 

години на обособена част от помещение „Автоспирка” в град Пордим, две помещения с 

обща площ 48 кв.м., находяща се между ОК 247 – 245 – 85 – 86, върху улично – 

площадното пространство в центъра до пътната отбивка, по плана на гр. Пордим и Заповед 

№ УС-00-130/14.03.2019г. на Кмета на Община Пордим за определяне на ЕТ „ВИРАЖ – 

ЛЮБЕН КАРАКИРОВ“ за спечелил горецитирания търг по потвърдената от него цена 

158.40 лв. без ДДС. На 14.03.2019г. е подписан договор № 352 от 14.03.2019г. между 

Община Пордим и ЕТ „ВИРАЖ – ЛЮБЕН КАРАКИРОВ“. Решението е изпълнено;  

2. По Решение № 621/31.01.2019г. на ОбС Пордим са съставени актове за общинска 

собственост № 2083/14.03.2019г. за имот № 700003 от  5,567 дка,  „Нива”, частна  общинска 

собственост и № 2102/07.05.2019г. за имот № 700002 от 9,092 дка., „Пасище, мера”, 

публична  общинска собственост. В землището на село Згалево. Решението е изпълнено;  

3. По Решение № 622/31.01.2019г. на ОбС Пордим са съставени актове за общинска 

собственост № 2103/07.05.2019г. за имот № 700040 от 11,421 дка, „Нива”, частна  общинска 

собственост; АОС № 2084/14.03.2019г. за имот № 700039 от 14,588 дка, „Пасище, мера”, 

публична  общинска собственост и АОС № 2085/14.03.2019г. за имот № 700041 от 43,811 

дка, „Пасище, мера”, публична  общинска собственост; в землището на село Згалево. 

Решението е изпълнено;  

4. По Решение № 623/31.01.2019г. на ОбС Пордим е съставен акт за общинска собственост 

№ 2105/07.05.2019г. за имот № 600043 от 32,118 дка, „Нива”, частна  общинска 

собственост, а за имот № 600042 от 68,460 дка. не е съставен акт за общинска собственост и 

остава „Изоставени трайни насаждения”, частна  общинска собственост, находящи се в 

землището на с. Згалево. Решението е изпълнено;  

5. По Решение № 624/31.01.2019г. на ОбС Пордим е съставен акт за общинска собственост 

№ 2406/07.05.2019г. за имот № 600045 от 7,282 дка, „Нива”, частна  общинска собственост, 

а за имот № 600044 от 13,106 дка не е съставен акт за общинска собственост и остава 
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„Изоставени трайни насаждения”, частна  общинска собственост, находящи се в землището 

на с. Згалево. Решението е изпълнено;  

6. По Решение № 625/31.01.2019г. на ОбС Пордим са съставени актове за общинска 

собственост № 2104/07.05.2019г. за имот № 700042 от 22,422 дка, „Нива”, частна  общинска 

собственост и АОС № 2086/15.03.2019г.  за имот № 700043 от 23,693 дка, „Пасище, мера”, 

публична  общинска собственост, находящи се в землището на с. Згалево. Решението е 

изпълнено;  

7. По Решение № 626/31.01.2019г. на ОбС Пордим са съставени актове за общинска 

собственост № 2093/07.05.2019г. за имот № 261026 от 39,504 дка, „Нива”, частна  общинска 

собственост и АОС № 2080/14.03.2019г. за имот № 261027 от 39,353 дка. „Пасище, мера”, 

публична  общинска собственост находящи се в землището на град Пордим. Решението е 

изпълнено;  

8. По Решение № 627/31.01.2019г. на ОбС Пордим са съставени актове за общинска 

собственост № 2094/07.05.2019г. за имот № 063027 от 5,803 дка,, „Нива”, частна  общинска 

собственост и АОС № 2082/14.03.2019г. за имот № 063026 от 30,972 дка. „Изоставени 

трайни насаждения”, частна  общинска собственост находящи се в землището на град 

Пордим. Решението е изпълнено;  

9. По Решение № 628/31.01.2019г. на ОбС Пордим са съставени актове за общинска 

собственост № 2092/07.05.2019г. за имот № 000369 от 4,886 дка, „Нива”, частна  общинска 

собственост и АОС № 2048/14.03.2019г. за имот № 000235 от 55,968 дка. „Пасище, мера”, 

публична  общинска собственост находящи се в землището на село Одърне. Решението е 

изпълнено;  

10. По Решение № 629/31.01.2019г. на ОбС Пордим са съставени актове за общинска 

собственост № 2091/03.05.2019г. за имот № 000229 от 4,101 дка, „Нива”, частна  общинска 

собственост и АОС № 2079/14.03.2019г. за имот № 000226 от 106,131 дка. „Пасище, мера”, 

публична  общинска собственост находящи се в землището на село Одърне. Решението е 

изпълнено;  

11. По Решение № 630/31.01.2019г. на ОбС Пордим са съставени актове за общинска 

собственост № 2088/03.05.2019г. за имот № 500052 от 43,806 дка, „Нива”, частна  общинска 

собственост и АОС № 2081/14.03.2019г. за имот № 500053 от 41,247 дка. „Изоставени 

трайни насаждения”, частна  общинска собственост находящи се в землището на село 

Тотлебен. Решението е изпълнено;  

12. По Решение № 631/31.01.2019г. на ОбС Пордим са съставени актове за общинска 

собственост № 2087/03.05.2019г. за имот № 197010 от 72,092 дка,, „Нива”, частна  

общинска собственост и АОС №  2078/14.03.2019г. за имот № 197009 от 40,687 дка. 

„Ливада”, частна  общинска собственост находящи се в землището на село Тотлебен. 

Решението е изпълнено;  

13. По Решение № 643/28.02.2019г. на ОбС Пордим на 03.07.2019г. е сключен договор с 

фонд „Социална закрила” към МТСП за финансиране и закупуване на оборудване за 

обновяване на материалната база на Домашен социален патронаж в град Пордим и село 

Вълчитрън, както и на Обществената трапезария в село Згалево. На 16.09.2019г. е подписан 

тристранен договор № РД-04-168 за доставка на електроуреди на стойност 29 900 с ДДС. 

Към настоящата дата проектът е приключен и отчетен. Решението е изпълнено;  

14. По Решение № 644/28.02.2019г. на ОбС Пордим е сключи договор № 353/14.03.2019г. за 

срок от 10 /десет/ години с Агенция за социално подпомагане, за ползване от Дирекция 

„Социално подпомагане” – Плевен за Изнесено работно място в град Пордим за масивна 

едноетажна сграда със застроена площ от 70 кв. м., както и приземен етаж със същата площ, 

находящ се в УПИ VІ-255, кв. 16 по плана на град Пордим. Решението е изпълнено;  

15. По Решение № 645/28.02.2019г. и Решение № 710/16.05.2019г. на ОбС Пордим е 

издадена Заповед № УС-00-231/28.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура за продажба на поземлен имот № 000284 от 140.180 дка, представляващ 

„Селскостопанско летище“ в землището на с. Вълчитрън, АОС № 2061 от 17.09.2018 г. 

Проведени са първоначален и повторен търг но кандидати не са се явили. Решението е 

изпълнено;  
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16. По Решение № 646/28.02.2019г. на ОбС Пордим е изготвена пазарна оценка от независим 

лицензиран оценител за продажба на имот, частна общинска собственост -  „Водостопанско 

съоръжение“, ПИ № 000137, находящ се в землището на с. Одърне, местност Горна 

Шаварна, с площ от 3,081 дка. и оценката е внесена за одобрение от Общински Съвет гр. 

Пордим на 16.03.2019г. Решението е изпълнено;  

17. По Решение № 647/28.02.2019г. на ОбС Пордим са сключени 6 броя договори със 

собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ  - за 786.322 

дка. Решението е изпълнено;  

18. По Решение № 648/28.02.2019г. на ОбС Пордим е прието Решение № 745/10.07.2019г. на 

ОбС Пордим, с което се отменя Решение № 648 и споразумение с Председателя на УС на 

БФА не е подписвано. Решението не е изпълнено;  

19. По Решение № 657/28.02.2019г. на ОбС Пордим на Лилия Бориславова Дамянова от град 

Пордим за лечение е отпусната сумата 200 лв. с разходен касов ордер № 163/13.03.2019г. 

Решението е изпълнено;  

20.  По Решение № 686/17.04.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

180/25.04.2019г. на Кмета на Община Пордим за откриване на  процедура за отдаване под 

наем за срок от 10 /десет/ години на язовир „Селището“- имотен № 870004 по КВС,  в 

землището на гр. Пордим, с площ 18,000 дка, актуван с акт за публична общинска 

собственост №52/03.06.1996г., с предназначение за рибовъдна  дейност и Заповед № УС-04-

79/23.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за определяне на „ЕДЕЛВАЙС 14“ ЕООД за 

спечелил горецитирания търг по предложената от него годишна наемна цена 594.10 без 

ДДС. На 31.05.2019г. е подписан договор за наем № 372  между Община Пордим и 

„ЕДЕЛВАЙС 14“ ЕООД. Решението е изпълнено;  

21. По Решение № 687/17.04.2019г. на ОбС Пордим е възложена и изготвена пазарна оценка, 

която е внесена и одобрена от Общински Съвет Пордим с Решение № 711/16.05.2019г. 

Решението е изпълнено;  

22. По Решение № 688/17.04.2019г. на ОбС Пордим е променено предназначението от „за 

училище“ в „за обществено обслужване – социална услуги“ и от публична общинска 

собственост се променя на частна общинска собственост. Съставен е нов АОС № 

2110/13.05.2019г. Решението е изпълнено;  

23. По Решение № 689/17.04.2019г. на ОбС Пордим предстои подаване на заявление до ОСЗ 

град Плевен, офис Пордим за назначаване на комисия за промяна на начина на трайно 

ползване. Решението е в процес на изпълнение;  

24. По Решение № 692/17.04.2019г. на ОбС Пордим във връзка с провеждането на 

фолклорен събор "Цветница", гр. Пордим е отпусната финансова помощ в размер на 2000 

лв. с разходен касов ордер № 255/25.04.2019г. Решението е изпълнено;  

25. По Решение № 693/17.04.2019г. на ОбС Пордим във връзка с провеждането на "Весел 

Гергьовден", който се проведе на 4 май 2019 г. в с. Тотлебен. е отпусната финансова помощ 

в размер на 500 лв. с разходен касов ордер № 287/03.05.2019г. Решението е изпълнено;  

26. По Решение № 694/17.04.2019г. на ОбС Пордим във връзка с провеждането на празника 

на с. Згалево, през месец май 2019г. е отпусната финансова помощ в размер на 500 лв. с 

разходен касов ордер № 237/25.04.2019г. Решението е изпълнено;  

27. По Решение № 695/17.04.2019г. на ОбС Пордим във връзка с провеждането на празника 

на с. Катерица на 24 май 2019г. е отпусната финансова помощ в размер на 500 лв. с 

разходен касов ордер № 293/03.05.2019г. Решението е изпълнено;  

28. По Решение № 696/17.04.2019г. на ОбС Пордим във връзка с провеждането на празника 

на с. Одърне на 18 май 2019г. е отпусната финансова помощ в размер на 500 лв. с разходен 

касов ордер № 273/02.05.2019г. Решението е изпълнено;  

29. По Решение № 697/17.04.2019г. на ОбС Пордим за  отбелязване на 30год.от създаването 

на Съюз на инвалидите в България и 29 години от създаването на Общинската организация 

гр. Пордим на Цветанка Христанова Хиткова  председател на общинската организация на 

Съюза на инвалидите в България в гр. Пордим е отпусната финансова помощ в размер на 

200 лв. с разходен касов ордер № 332/23.05.2019г. Решението е изпълнено;  
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30. По Решение № 698/17.04.2019г. на ОбС Пордим на Донка Станчева Желязкова от 

Каменец е отпусната финансова помощ в размер на 200 лв. с разходен касов ордер № 

286/03.05.2019г. Решението е изпълнено;  

31. По Решение № 699/17.04.2019г. на ОбС Пордим на Марияна Иванова Георгиева от 

Вълчитрън е отпусната финансова помощ в размер на 200 лв. с разходен касов ордер № 

260/30.04.2019г. Решението е изпълнено; 

32. По Решение № 704/16.05.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

213/21.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за отдаване под 

наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване 

“ниви” – имоти по КВС, в землището на гр. Пордим и Заповед № УС-00-263/11.06.2019г. на 

Кмета на Община Пордим за определяне на „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД за 

спечелил горецитирания търг по предложената от тях годишна наемна цена в размер на 

29 297.70 лв. без ДДС. На 28.06.2019г. е сключен договор № 378 между Община Пордим и 

„СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД. Решението е изпълнено; 

33. По Решение № 705/16.05.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

216/21.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за отдаване под 

наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване 

“ниви” – имоти по КВС, в землището на село Тотлебен и Заповед № УС-00-260/11.06.2019г. 

на Кмета на Община Пордим за определяне на „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД за 

спечелил горецитирания търг по предложената от тях годишна наемна цена в размер на 

11 161,80 лв. без ДДС. На 28.06.2019г. е сключен договор № 382 между Община Пордим и 

„СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД. Решението е изпълнено; 

34. По Решение № 706/16.05.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

218/21.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за отдаване под 

наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване 

“ниви” – имоти по КВС, в землището на село Одърне и Заповед № УС-00-258/11.06.2019г. 

на Кмета на Община Пордим за определяне на „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД за 

спечелил горецитирания търг по предложената от тях годишна наемна цена в размер на 3 

328,47 лв. без ДДС. На 28.06.2019г. е сключен договор № 383 между Община Пордим и 

„СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД. Решението е изпълнено; 

35. По Решение № 707/16.05.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

217/21.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за отдаване под 

наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване 

“ниви” – имоти по КВС, в землището на село Катерица и Заповед № УС-00-261/11.06.2019г. 

на Кмета на Община Пордим за определяне на „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД за 

спечелил горецитирания търг по предложената от тях годишна наемна цена в размер на 

104,40 лв. без ДДС. На 28.06.2019г. е сключен договор № 379 между Община Пордим и 

„СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД. Решението е изпълнено; 

36. По Решение № 708/16.05.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

215/21.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за отдаване под 

наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване 

“ниви” – имоти по КВС, в землището на село Каменец и Заповед № УС-00-262/11.06.2019г. 

на Кмета на Община Пордим за определяне на „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД за 

спечелил горецитирания търг по предложената от тях годишна наемна цена в размер на 6 

018,21 лв. без ДДС. На 28.06.2019г. е сключен договор № 380 между Община Пордим и 

„СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД. Решението е изпълнено; 

37. По Решение № 709/16.05.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

214/21.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за отдаване под 

наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване 

“ниви” – имоти по КВС, в землището на село Згалево и Заповед № УС-00-259/11.06.2019г. 

на Кмета на Община Пордим за определяне на „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД за 

спечелил горецитирания търг по предложената от тях годишна наемна цена в размер на 6 

620,04 лв. без ДДС. На 28.06.2019г. е сключен договор № 381 между Община Пордим и 

„СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ ЕАД. Решението е изпълнено;  
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38. По Решение № 710/16.05.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

231/28.05.2019г. на Кмета на Община Пордим откриване на процедура за продажба на 

поземлен имот №000284, представляващ „Селскостопанско летище“ от 140,180 дка в 

землището на с. Вълчитрън, местност „Потока“, в размер на 210 315,00 лв. /двеста и десет 

хиляди триста и петнадесет лева/ без ДДС. Проведени са първоначален и повторен търг, но 

кандидати не са се явили за сключване на договор. Решението е изпълнено; 

39. По Решение № 711/16.05.2019г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

232/28.05.2019г. на Кмета на Община Пордим откриване на процедура за на Комбайн СК 5 

Нива, в размер на 1 600,00 лв. /хиляда и шестстотин лева/ без ДДС. Проведени са 

първоначален и повторен търг но кандидати не са се явили. Решението е изпълнено; 

40. По Решение № 712/16.05.2019г. на ОбС Пордим е подписан договор за доброволна 

делба № 390/19.09.2019г. за съсобствен недвижим имот, съставляващ УПИ V-386 „За 

кметство и читалище” в кв.28 по плана на с. Згалево, общ. Пордим, целия с площ от 1760 

кв.м, съгласно уличната регулация, утвърдена със Заповед №23/25.02.1991 г. на 

Председателя на ОбНС – Пордим – временна управа и дворищна регулация, утвърдена със 

Заповед №118/03.05.2007 г. на Кмета на Община Пордим. Предстои издаването на акт за 

общинска собственост за новопридобития имот. Решението е изпълнено; 

41. По Решение № 713/16.05.2019г. на ОбС Пордим е сключен договор № 371/21.05.2019г. 

с Веселин Вутов Нечев за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години за 

устройване на постоянен пчелин върху имот № 700036 от 3,510 дка в землището на село 

Згалево, в местността „Виная”. Решението е изпълнено; 

42. По Решение № 714/16.05.2019г. на ОбС Пордим са издадени Заповеди № УС-01-

2/21.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за покупко – продажба на имот, частна 

общинска собственост -  с НТП „Водостопанско съоръжение“, ПИ № 000137, находящ се в 

землището на с. Одърне, местност „Горна Шаварна“, с площ от 3,081 дка. от „АГРО ЛЕНД 

“ ООД на цена от 6270,00 лв. без ДДС и Заповед № УС-00-314/02.08.2019г. на Кмета на 

Община Пордим за отписване на горецитирания имот от актовата книга. На 13.06.2019г. е 

сключен договор № 373 за покупко – продажба между Община Пордим и „АГРО ЛЕНД “ 

ООД. Решението е изпълнено; 

43. По Решение № 715/16.05.2019г. на ОбС Пордим е поканен за подписване на договор 

„КЕЙ ХОУМ ИНВЕСТ” ЕООД за отдаване под наем за срок от 10 години без търг или 

конкурс за социална дейност – предоставяне на социална услуга Дом за стари хора, следния 

имот – частна общинска собственост находящ се в дворно място, цялото от 7 900 кв.м., 

съставляващо УПИ І-358, кв. 78 по плана на село Тотлебен. Представителя на „КЕЙ ХОУМ 

ИНВЕСТ” ЕООД официално е отказал сключването на договор. Решението е изпълнено; 

44. По Решение № 717/16.05.2019г. на ОбС Пордим на Милена Николова Вълчева – Кмет 

на село Вълчитрън е отпусната финансова помощ в размер на 500 лв. с разходен касов 

ордер № 333/23.05.2019г. Решението е изпълнено; 

45. По Решение № 718/16.05.2019г. на ОбС Пордим на Христо Илиев Илиев – Кмет на село 

Каменец е отпусната финансова помощ в размер на 500 лв. с разходен касов ордер № 

337/30.05.2019г. Решението е изпълнено; 

46. По Решение № 719/16.05.2019г. на ОбС Пордим на Йорданчо Атанасов Йорданов е 

отказана финансова помощ за пътни разход в размер на 40 лв. поради приемане Решение № 

726/18.06.2019г. с което се отменя Решение № 720/16.05.2019г. на ОбС Пордим. Решението 

не е изпълнено; 

47. По Решение № 720/16.05.2019г. на ОбС Пордим на Реджеп Байритов Расимов е 

отказана финансова помощ за пътни разходи в размер на 40 лв. поради приемане Решение 

№ 726/18.06.2019г. с което се отменя Решение № 720/16.05.2019г. на ОбС Пордим. 

Решението не е изпълнено; 

48. По Решение № 724/16.05.2019г. на ОбС Пордим относно предоставяне на пасища, мери 

и ливади от ОПФ за индивидуално ползване от животновъди на цена от 7,00 лв./дка, 

считано от стопанската 2019/2020 година, наемната цена е актуализирана и всички 

договори са с подписани анекси в изпълнение на настоящото решение. Решението е 

изпълнено; 
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49. По Решение № 725/16.05.2019г. на ОбС Пордим е изградено място за организиране на 

пазар за дребни животни в общински имот № 200052 (идентификатор 72881.200.52) с площ 

от 37,461 дка в землището на село Тотлебен. Решението не е изпълнено; 

50. По Решение № 727/18.06.2019г. на ОбС Пордим за ремонт на покривна конструкция на 

блок № 9 в село Каменец е отпусната сума в размер на 500 лв. с разходен касов ордер № 

413/28.06.2019г. Решението е изпълнено;  

51. По Решение № 728/18.06.2019г. на ОбС Пордим на Михаил Мирославов Ангелов е 

отпусната еднократна парична помощ в размер на 300 лв. с разходен касов ордер № 

410/20.06.2019г. Решението е изпълнено;  

52. По Решение № 729/18.06.2019г. на ОбС Пордим на Митко Лазаров Кънчев е отпусната 

еднократна парична помощ в размер на 200 лв. с разходен касов ордер № 416/08.07.2019г. 

Решението е изпълнено;  

 

 

 

 

С уважение,  

 

 

 

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ 

Кмет на Община Пордим  


