
                                      До 

                                                  ____________________________ 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК /КМЕТ/ 

                                                 гр./с/________________________ 
 

 

 

П  О  К  А  Н  А 
 

На 27.05.2022 год. /петък/ от 18:00 часа в конферентната зала на хотелски 

комплекс „Релакс КООП“ с. Вонеща Вода, ще се проведе редовно заседание на 

Общински съвет, на което ще се предложи следния 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е Д 

 

1. Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 год. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община 

Пордим. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

2. Трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи в 

целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на 

уличната мрежа в Община Пордим през 2022 година. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

3. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост 

за 2022 г. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

4. Продажба на имот с НТП „Нива“, в местността „Над село“, в землището на 

гр. Пордим, имотен №150001 по КВС с идентификатор №57772.150.1 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

5. Продажба на имот – частна общинска собственост, дворно място, 

съставляващо УПИ II, в кв. 27а по регулационния план на с. Одърне. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

6. Продажба на имот – частна общинска собственост, дворно място, 

съставляващо УПИ III, в кв. 27а по регулационния план на с. Одърне. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

7. Продажба на имот – частна общинска собственост, дворно място, 

съставляващо УПИ IV, в кв. 27а по регулационния план на с. Одърне. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

8. Продажба на имот – частна общинска собственост, дворно място, 

съставляващо УПИ V, в кв. 27а по регулационния план на с. Одърне. 
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

9. Продажба на имот – частна общинска собственост, дворно място, 

съставляващо УПИ VI, в кв. 27а по регулационния план на с. Одърне. 
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

10. Продажба на имот – частна общинска собственост, дворно място, 

съставляващо УПИ VII, в кв. 27а по регулационния план на с. Одърне. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

11. Продажба на имот – частна общинска собственост, дворно място, 

съставляващо УПИ VIII, в кв. 27а по регулационния план на с. Одърне. 
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

12. Продажба на имот – частна общинска собственост с НТП „Изоставена орна 

земя“, имотен №000338 по КВС с идентификатор №35780.94.338, в землището на с. 

Каменец. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 



13. Продажба на ДМА, моторно превозно средство – багер, собственост на 

община Пордим. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

14. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2021 г. и 

доклад за изразходваните средства през 2021 г. на читалищата на територията на община 

Пордим. 

Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС – Пордим. 

15. Разпределяне на средствата по §43-00 „Субсидии за нефинансови 

предприятия“ от бюджета на Община Пордим за 2022 г. 

Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС – Пордим. 

16. Определяне на представител на Община Пордим в комисията за 

изработване на областна аптечна карта. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

17. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на 

Община Пордим, Плевенска област за първото тримесечие на 2022 год. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

18. Молби. 

19. Питания. 

 

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички 

общински съветници е задължително. 
 

 

 

 

С уважение, 

 

КАТЯ ДИМИТРОВА 

Председател на ОбС - Пордим 
 


