
  

ОБЩИНА   ПОРДИМ    ,    ПЛЕВЕНСКА     ОБЛАСТ 
5898 гр.Пордим, ул. “Ив.Божинов” № 1 , тел.06513/22-17,  факс: 06513/22-16, e-mail: obshtina@pordim.bg 

 
 

 
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 01.01.2021г. до 30.06.2021г.                                                                 
 
 Уважаеми общински съветници, 
 На Вашето внимание представям отчет за изпълнението на взетите 
решения от ОбС-Пордим за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г., както следва:    
 

1. По Решение № 198/27.01.2021г. на ОбС Пордим е подадено проектно 

предложение пред МТСП по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и / 

или основно материално подпомагане. Решението е изпълнено; 
2. По Решение № 204/27.01.2021г. на ОбС Пордим относно продажба на имот 

частна общинска собственост -  дворно място, с учредено възмездно право на строеж от 100 

м2, съставляващо УПИ V-7, кв. 48, АОС № 451 от 05.03.2001 г. и площ 870, по плана на с. 

Згалево, в размер на 6 960 лв., въпреки неколкократните покани потенциалният купувач до 

момента не се е явил. Решението е в процес на изпълнение; 
3. По Решение № 205/27.01.2021г. на ОбС Пордим е възложена и изготвена 

пазарна оценка в размер на 6400 лв. за продажба на дворно място, частна общинска 

собственост, с площ 460,00 м2, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - 

магазин, със застроена площ 196 м2, находящ се в УПИ Х-538, кв. 23, с АОС № 2125 от 

17.11.2020 г., по плана на с. Каменец, общ. Пордим . Решението е изпълнено. 
4. По Решение № 210/12.02.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

143 от 08.04.2021г. на Кмета на Община Пордим за провеждане на търг с явно наддаване за 

продажба на имот, частна общинска собственост -  сграда „Културен дом”, построена върху 

920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., находяща се в УПИ  V, кв.67 по плана на с. Каменец и 

Заповед № УС-01-1 от 29.04.2020г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на ЗП 

„БИСЕРКА БОГДАНОВА АТАНАСОВА“ за спечелил горецитирания търг по предложената  

от нея цена 18 243.50 лв. без ДДС. На 13.05.2021г. е сключен договор № 559 между Община 

Пордим и ЗП „БИСЕРКА БОГДАНОВА АТАНАСОВА“. Решението е изпълнено. 
5. По Решение № 211/12.02.2021г. на ОбС e Пордим сключен договор № 545  от 

16.03.2021г. за покупко – продажба между Община Пордим и Павлин Генов Пенчев и Вася 

Борисова Пенчева за имот – частна собственост на физически лица, находящ се в с.Каменец, 

УПИ XII-603, кв.№19, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 520 кв.м., при граници и 

съседи на имота: изток – УПИ  I – парк, запад - УПИ  I – парк, север – улица ОК 118-ОК 119, 

юг – УПИ  I – парк, срещу покупна цена в размер на 7570 лв.  Решението е изпълнено. 
6. По Решение № 212/12.02.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

57 от 19.02.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за отдаване под 

наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ от сграда „Автоспирка“ с площ 

16,00 кв.м., находяща се в УПИ I, стр.кв. №19 по регулационния план на с. Каменец, община 

Пордим и Заповед № УС-00-97 от 12.03.2021г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на 
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ЕТ „НИКОМЕРС – НИКОЛАЙ ИВАНОВ“ за спечелил горецитирания търг по предложената 

от него цена 58.20 лв. без ДДС. На 26.03.2021г. е сключен договор № 551 между Община 

Пордим и ЕТ „НИКОМЕРС – НИКОЛАЙ ИВАНОВ“. Решението е изпълнено. 
7. По Решение № 213/12.02.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

58 от 19.02.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за отдаване под 

наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно 

заведение”, публична общинска собственост, АОС № 104/29.04.1999 г., находяща се в УПИ І 

- 748, кв. № 4 по плана на  гр. Пордим, за разкриване на кабинети от стоматолози за 

осъществяване на индивидуална и първична медицинска помощ на територията на гр. 

Пордим, представляващи помещения с обща площ 41.34 м2 и Заповед № УС-00-95 от 

12.03.2021г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на МДЦ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“  

ООД за спечелил горецитирания търг по предложената от него цена 20.00 лв. без ДДС. На 

25.03.2021г. е сключен договор № 550 между Община Пордим и МДЦ „СВЕТИ 

ПАНТЕЛЕЙМОН“  ООД. Решението е изпълнено. 
8. По Решение № 214/12.02.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

56 от 19.02.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за отдаване под 

наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно 

заведение”, публична общинска собственост, АОС № 104/29.04.1999 г., находяща се в УПИ І 

- 748, кв. № 4 по плана на  гр. Пордим, за разкриване на кабинети от физиотерапевти на 

територията на гр. Пордим, представляващи помещения с обща площ 80,54 м2 и Заповед № 

УС-00-93 от 12.03.2021г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на МДЦ „СВЕТИ 

ПАНТЕЛЕЙМОН“  ООД за спечелил горецитирания търг по предложената от него цена 

20.00 лв. без ДДС. На 25.03.2021г. е сключен договор № 543 между Община Пордим и МДЦ 

„СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“  ООД. Решението е изпълнено. 
9. По Решение № 215/12.02.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

55 от 19.02.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура за продажба на 

дворно място, частна общинска собственост, с площ 460,00 м2, заедно с построената в него 

едноетажна масивна сграда - магазин, със застроена площ 196 м2, находящ се в УПИ Х-538, 

кв. 23, с АОС № 2125 от 17.11.2020 г., по плана на с. Каменец, общ. Пордим и Заповед № 

УС-00-92 от 12.03.2021г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на ЗП „ДРАГОМИР 

ИВАНОВ СТАНЧЕВ“ за спечелил горецитирания търг по предложената от него цена 

18 500.29 лв. без ДДС. На 24.03.2021г. е сключен договор № 548 между Община Пордим и 

ЗП „ДРАГОМИР ИВАНОВ СТАНЧЕВ“. Решението е изпълнено. 
10. По Решение № 217/12.02.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-04-

37 от 11.03.2021г. на Кмета на Община Пордим за назначаване на комисия за разпределение 

на пасища, мери и ливади за сключване на договори с животновъди с регистрирани животни 

в интегрираната информационна система. На 27.05.2021г. е изготвен протокол за 

разпределение пасища, мери и ливади. Към 01.07.2021г. има сключен 1 брой договор с 

„Чифчикирови“ ООД, като се очаква да се сключат още 7 броя договори, след което ще се 

проведат тръжните процедури – при проявен интерес. Решението е изпълнено. 
11. По Решение № 218/12.02.2021г. на ОбС Пордим е издадена  Заповед № РД-10-

17 от 27.01.2021г. на Кмета на Община Пордим за възлагане на  изпълнението на дейностите 

по предоставяне на услугата „Патронажна грижа +“ по процедура BG05M9OP001-6.002 – 

Патронажна грижа + Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., на 

отдел „Управление на проекти и хуманитарни дейности“ към Дирекция „ Специализирана 

администрация“. Решението е изпълнено. 
12. По Решение № 221/12.02.2021г. на ОбС Пордим е подаден проект за 

кандидатстване за финансиране и закупуване на оборудване за обновяване на материалната 

база на Домашен социален патронаж в село Каменец и село Тотлебен, както и на 

Обществената трапезария в село Одърне чрез целева програма „Подобряване на 

материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ пред фонд 

„Социална закрила” към МТСП, но не е одобрен. Решението е изпълнено. 
13. По Решение № 227/31.03.2021г. на ОбС Пордим на 12.04.2021г. е изготвен 

доклад за продажба на имот с НТП “ ДРУГИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”, в местността 
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“Барище”, с имотен №000220 по КВС и идентификатор 53446.50.220, в землището на с. 

Одърне. Решението е изпълнено. 
14. По Решение № 228/31.03.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

143 от 08.04.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно 

наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост -  сграда „Културен дом”, 

построена върху 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., находяща се в УПИ  V, кв.67 по плана на 

с. Каменец и Заповед № УС-01-1 от 29.04.2021г. на Кмета на Община Пордим за обявяване 

на ЗП „Бисерка Богданова Атанасова“ за спечелила горецитирания търг по предложената от 

нея цена 18 243.50 лв. без ДДС. На 13.05.2021г. е сключен договор № 559 между Община 

Пордим и ЗП „Бисерка Богданова Атанасова“. Решението е изпълнено. 
15. По Решение № 229/31.03.2021г. на ОбС Пордим е сключен договор № 558 от 

08.04.2021г. с Юри Енчев Маринов за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години 

за устройване на постоянен пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор № 

72881.500.16 от 1,00 дка (североизточната част на имота) в землището на село Тотлебен, 

начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, в местност „Под село”. Решението е 

изпълнено. 
16. По Решение № 231/31.03.2021г. на ОбС Пордим е подадено искане за плащане 

на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0012-C01 от 

05.09.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за  изпълнение 

на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно 

училище "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Пордим по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, сключен между 

Община Пордим и ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция. Плащането е постъпило по 

сметката на Община Пордим. Решението е изпълнено. 
17. По Решение № 232/31.03.2021г. на ОбС Пордим е подадено искане за плащане 

по договор № BG06RDNP001-7.002-0012-C01 от 05.09.2019 г. за отпускане на финансова 

помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за  изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и 

Методий" гр. Пордим по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г.“. Плащането е постъпило по сметката на Община Пордим. 

Решението е изпълнено. 
18.  По Решение № 238/31.03.2020г. на ОбС Пордим на Иван Емилиянов Михайлов 

от град Пордим е отпусната сумата 300 лв. с разходен касов ордер № 170/09.04.2021г. 

Решението е изпълнено. 
19. По Решение № 239/31.03.2020г. на ОбС Пордим на Мариян Орлинов Асенов от 

град Пордим за закупуване на скъпоструващо лекарство, което се поставя веднъж годишно 

под формата на инжекция е отпусната сумата 300 лв. с разходен касов ордер № 

172/09.04.2021г. Решението е изпълнено. 
20. По Решение № 240/31.03.2020г. на ОбС Пордим на Георгия Мичева Гетова от 

село Вълчитрън за справяне с последствията от причинен пожар на селскостопанска 

постройка на 28.01.2021г. е отпусната сумата 300 лв. с разходен касов ордер № 

172/09.04.2021г. Решението е изпълнено. 
21. По Решение № 241/31.03.2020г. на ОбС Пордим за подпомагане и покриване на 

разходите за лечението Александра Александрова Димитрова, която е родена с диагнозата – 
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„билатерална фибуларна хемимелия“ на двете крачета по дарителска сметка при банка 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG13UNCR 7000 152 428 3832 e 

преведена сумата от 1000 лв. Решението е изпълнено. 
22. По Решение № 246/27.04.2021г. на ОбС Пордим на 13.05.2021г. е изготвен 

доклад за пазарна оценка с цел продажба от независим лицензиран оценител за продажба на 

недвижим имот № 000169 по плана на землището на с. Одърне – имот № 53446.28.169 по КК, 

представляващ „Изоставено трайно насаждение“ от 19,687 дка. Решението е изпълнено. 
23. По Решение № 247/27.04.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-01-3 

от 12.05.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно 

наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ имот с НТП 

„ДРУГИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, в местността „Барище“, с имотен № 000220 по КВС с 

идентификатор №53446.50.220 в землището на с. Одърне, с площ 50,242 дка, и Заповед № 

УС-01-5 от 03.06.2021г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на „СОРТОВИ СЕМЕНА 

- ВАРДИМ“ АД за спечелил горецитирания търг по предложената от него цена 41 393 лв. без 

ДДС. На 17.06.2021г. е сключен договор № 561 между Община Пордим и „СОРТОВИ 

СЕМЕНА - ВАРДИМ“ АД. Решението е изпълнено. 
24. По Решение № 248/27.04.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-01-2 

от 12.05.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно 

наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост в УПИ ХIV-289, кв. 

20, с обща площ 2 110 м2, по плана на с. Згалево и Заповед № УС-01-4 от 03.06.2021г. на 

Кмета на Община Пордим за обявяване на Орлин Димитров Костов за спечелил 

горецитирания търг по предложената от него цена 17 325 лв. без ДДС. На 17.06.2021г. е 

сключен договор № 560 между Община Пордим и Орлин Димитров Костов. Решението е 

изпълнено. 
25. По Решение № 249/27.04.2021г. на ОбС Пордим е изпратена документация до 

службата по кадастър гр. Плевен за промяна на начина на трайно ползване от „Пасище, 

мера” в „Изоставено трайно насаждение” и вид собственост – общинска частна на имот 

№000173 (с идентификатор №53446.45.173) от 87,799 дка в землището на село Одърне. 

Решението е в процес на изпълнение. 
26. По Решение № 250/27.04.2021г. на ОбС Пордим е изпратена документация до 

службата по кадастър гр. Плевен за промяна на начина на трайно ползване от „Пасище, 

мера” в „Нива” и вид собственост – общинска частна на имот № 500826 (с идентификатор 

№57772.500.826) от 23,001 дка в землището на град Пордим. Решението е в процес на 

изпълнение. 
27. По Решение № 251/27.04.2021г. на ОбС Пордим е сключен договор № 566 от 

12.07.2021г. с Драгомир Пъшков Пъшев за продажба на 210 кв.м., придаваемо място към 

УПИ IV-708 „За административно търговска – обслужваща дейност, безвредни 

производствени и занаятчийски дейности“, кв. 47 по плана на гр. Пордим за сумата от 1680 

лв. без ДДС. Решението е изпълнено. 

28. По Решение № 265/28.05.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

197 от 09.06.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно 

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

имот „Гараж" с обща площ от 48,81 кв.м. /една гаражна клетка, намираща се от западната 

страна на сградата/, находящ се в УПИ I- 748. стр.кв.4 по регулационния план на град 

Пордим и Заповед № УС-00-222 от 01.07.2021г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на 

Павлин Георгиев Георгиев за спечелил горецитирания търг по предложената от него цена 

161.07 лв. без ДДС. На 13.07.2021г. е сключен договор № 567 между Община Пордим и 

Павлин Георгиев Георгиев. Решението е изпълнено. 
29. По Решение № 266/28.05.2021г. на ОбС Пордим е възложена и изготвена 

пазарна оценка в размер на 3710 лв. за продажба на имот, частна общинска собственост – 

дворно място, съставляващо УПИ II, в кв. 6 по регулационния план на с. Каменец с площ 600 

кв. м., заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА, със 

застроена площ от 55 кв. м. Решението е изпълнено. 
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30. По Решение № 267/28.05.2021г. на ОбС Пордим е възложена и изготвена 

пазарна оценка в размер на 7480 лв. за продажба на дворно място, частна общинска 

собственост, с площ 1700,00 м2, ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна 

сграда, със застроена площ 76 м2, едноетажна масивна стопанска сграда, със застроена площ 

от 42 м2, находящи се в УПИ IV-146, кв. 25 - АОС № 2126 от 27.01.2021 г. по плана на с. 

Тотлебен, общ. Пордим. Решението е изпълнено. 
31. По Решение № 268/28.05.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-01-8 

от 06.07.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно 

наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост - недвижим имот № 000169 по 

плана на землището на с. Одърне – имот № 53446.28.169 по КК, представляващ „Изоставено 

трайно насаждение“ от 19,687 дка. На 21.07.2021г. и 28.07.2021г. се проведени тръжни 

процедури, но кандидати за участие не са се явили. Решението е изпълнено. 
32. По Решение № 270/28.05.2021г. на ОбС Пордим продължават да се сключват 

договори под наем на свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търгове за част от 

имот 12601.1.235 – землище с. Вълчитрън, в размер на 36,000 дка. Решението е в процес на 

изпълнение. 
33. По Решение № 276/25.06.2021г. на ОбС Пордим предстои изготвяне на оценка 

от независим лицензиран оценител за процедура за продажба на недвижим имот № 150001 

по плана на землището на гр. Пордим – имот № 57772.150.1 по КК, представляващ НИВА от 

2.951 дка., в местността „Над село“. Решението е в процес на изпълнение. 
34. По Решение № 275/25.06.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-00-

227 от 06.07.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно 

наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част „Търговска 

зала“ с площ 44,35 кв.м от едноетажна масивна жилищна сграда – магазин, находяща се в 

УПИ V-30, в кв. 67, по регулационния план на с. Каменец, общ. Пордим и Заповед № УС-00-

253 от 22.07.2021г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на „ИВО - 1972“ ЕООД за 

спечелил горецитирания търг по предложената от него цена 150.00 лв. без ДДС. Предстои 

подписването на договор. Решението е в процес на изпълнение. 
35. По Решение № 277/25.06.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-01-7 

от 06.07.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно 

наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 1700,00 м2, 

ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 76 м2, 

едноетажна масивна стопанска сграда, със застроена площ от 42 м2, находящи се в УПИ IV-

146, кв. 25 по плана на с. Тотлебен, общ. Пордим. На 21.07.2021г. и 28.07.2021г. се 

проведени тръжни процедури, но кандидати за участие не са се явили. Решението е 

изпълнено. 
36. По Решение № 278/25.06.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-01-6 

от 06.07.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно 

наддаване за продажба на дворно място, съставляващо УПИ II, в кв. 6 по регулационния 

план на с. Каменец с площ 600 кв.м., заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА 

МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ от 55 кв.м.. На 21.07.2021г. и 

28.07.2021г. се проведени тръжни процедури, но кандидати за участие не са се явили. 

Решението е изпълнено. 
37. По Решение № 281/25.06.2020г. на ОбС Пордим на Цветанка Христанова 

Хитова – Председател на общинската организация на инвалидите гр. Пордим за отбелязване 

на 31 години от създаването на организацията на инвалидите в гр. Пордим е отпусната 

сумата 200 лв. с разходен касов ордер № 329/02.07.2021г. Решението е изпълнено. 
38. По Решение № 282/25.06.2020г. на ОбС Пордим на Детелин Василев – Кмета 

на Община Пордим във връзка с провеждането на фестивал на старата градска песен 

„Романтика в Пордим“ е отпусната сумата 2000 лв. с разходен касов ордер № 

343/30.06.2021г. Решението е изпълнено. 
39. По Решение № 283/25.06.2020г. на ОбС Пордим на Тодор Маринов Игнатов от 

град Пордим за предстояща операция на лицевата челюст поради възникнал инцидент е 

отпусната сумата 300 лв. с разходен касов ордер № 342/29.06.2021г. Решението е изпълнено. 
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40. По Решение № 284/25.06.2020г. на ОбС Пордим на Александър Сергеев 

Константинов от град Пордим за операция на херния на детето му Илиян Сергеев 

Константинов е отпусната сумата 200 лв. с разходен касов ордер № 341/29.06.2021г. 

Решението е изпълнено. 
 

 

 

С уважение,  

 

 

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ 
Кмет на Община Пордим  


