
                                      До 

                                                  ____________________________ 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК /КМЕТ/ 

                                                 гр./с/________________________ 
 
 
 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 36а, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет град Пордим, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация мандат 2019-2023 г. 

 

                                                С  В  И  К  В  А  М: 

 

Общински съвет на редовно заседание на 16.03.2022 год. /сряда/ от 13:00 часа в 

заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, на което ще се предложи следния 

 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

1. Последваща оценка на въздействието на Общински план за развитие на 

Община Пордим за периода 2014-2020 година. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

2. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост 

за 2022 г. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

3. Откриване на процедура за продажба на имоти в землището на с. 

Вълчитрън. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

4. Откриване на процедура за продажба на имоти в землището на с. 

Вълчитрън. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

5. Откриване на процедура за продажба на имоти в землището на с. 

Вълчитрън. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

6. Откриване на процедура за продажба на имоти в землището на с. Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

7. Откриване на процедура за продажба на имоти в землището на с. Каменец. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

8. Откриване на процедура за продажба на имоти в землището на с. Тотлебен. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

9. Откриване на процедура за продажба на имоти в землището на с. Тотлебен. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

10. Откриване на процедура за продажба на имоти – частна общинска 

собственост, по регулационния план на с. Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

11. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП- ПР в обхвата 

на УПИ I „За парк, младежки клуб, книжарница, музей, ресторант и автоспирка“, УПИ 

XI - 602 и УПИ XII – 603 в кв. 19 по плана на с. Каменец, общ. Пордим. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

12. Даване на съгласие за използване на част от набраните средства от 

отчисленията, внесени от Община Пордим, съгласно изискванията на чл. 64 от ЗУО и чл. 



20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера 

на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

13. Приемане на отчет по изпълнение на Програмата за управление на 

дейностите по отпадъците на територията на община Пордим, за 2021 г. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

14. Приемане на отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната 

среда в община Пордим за 2021 г. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

15. Молби. 

16. 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 
 


