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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 01.01.2020ã. äî 30.06.2020ã.                                                                 
 
 Уâàæàåìè îбщèíскè съâåòíèцè, 
 Нà Вàшåòî âíèìàíèå пðåäсòàâяì îòчåò зà èзпъëíåíèåòî íà âзåòèòå 
ðåшåíèя îò ОбС-Ïîðäèì зà пåðèîäà îò 01.01.2020ã. äî 30.06.2020ã., кàкòî 
сëåäâà:    
 
 

1. По Решение № 57/29.01.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-79 от 10.01.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

тръжна  процедура за продажба на застроено дворно място, съставляващо УПИ 

II-286, в стр.кв. 26 по плана на село Згалево, с площ 4 440 кв.м. в едно с 

построената в него масивна двуетажна сграда “За обществено-обслужваща 

дейност, настаняване и подслон” със застроена площ от 564 кв. м. Проведени са 

тръжни процедури на 25.03.2020г. и 01.04.2020г. но кандидати не се явиха. 

Решението е изпълнено; 
2. По Решение № 58/29.01.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-46 от 14.02.2020г. на Кмета на Община Пордим за провеждане на търг 

с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир 

„Альовец“ – поземлен имот № 500800, находиящ се в землището на град 

Пордим и Заповед № УС-00-71 от 04.03.2020г. на Кмета на Община Пордим за 

обявяване на „ДИАНА КЛУБ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ“ ЕООД за спечелил 

горецитирания търг по предложеното от него цена 674.49 лв. без ДДС. На 

31.03.2020г. е сключен договор № 456 между Община Пордим и „ДИАНА 

КЛУБ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ“ ЕООД. Решението е изпълнено. 
3. По Решение № 58/29.01.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-47 от 14.02.2020г. на Кмета на Община Пордим за провеждане на търг 

с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на масивна 
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едноетажна сграда „Автоспирка” в с. Одърне, построена върху 70 кв.м. през 

1982г., находяща се в парцел №VIII,стр.кв. №2 по плана на с. Одърне, актуван с 

акт за частна общинска собственост АОС № 365/26.02.2001г. и Заповед № УС-

00-70 от 04.03.2020г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на „ИЗАБЕЛ 

1920“ ЕООД за спечелил горецитирания търг по предложената от него цена 

231.00 лв. без ДДС. На 04.05.2020г. е сключен договор № 457 между Община 

Пордим и „ИЗАБЕЛ 1920“ ЕООД. Решението е изпълнено; 
4. По Решение № 78/28.04.2020г. на ОбС Пордим е внесено до 

Областния управител мотивирано предложение за промяна на собствеността на 

язовир «Бяла вода», находящ се в землището на с. Згалево. Решението е в 

процес на изпълнение.  
5. По Решение № 79/28.04.2020г. на ОбС Пордим е изготвена и е 

приета с Решение № 106/04.06.2020г. на ОбС Пордим на пазарна оценка за 

откриване на процедура за продажба на застроено дворно място, съставляващо 

УПИ I-311 в стр. кв.45 по плана на село Каменец, с площ 7 750 кв.м. в едно с 

построената в него сграда със застроена площ от 290 кв. м. и масивна 

пристройка от 112 кв. м. Решението е в процес на изпълнение. 
6. По Решение № 80/28.04.2020г. на ОбС Пордим е изготвена и е 

приета с Решение № 105/04.06.2020г. на ОбС Пордим на пазарна оценка за 

откриване на процедура за продажба на поземлен имот № 254010, (с 

идентификатор 12601.254.10, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед 

№РД-18-237/10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър), с Начин на трайно ползване „За селскостопански, 

горски, ведомствен път“ от 2,723 дка  в землището на с. Вълчитрън. Решението 

е в процес на изпълнение. 
7. По Решение № 81/28.04.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-126 от 11.05.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на търг 

с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години за рибовъдна 

дейност  на язовир “Садина” поземлен имот № 500804 по КВС с обща площ на 

имота 28.832 дка и водна площ 13.563 дка, находящ се в местност “Друма“ в 

землището на град Пордим и Заповед № УС-00-158 от 01.06.2020г. на Кмета на 

Община Пордим за обявяване на „ЮРДЕЦИТЕ“ ЕООД за спечелил 

горецитирания търг по предложеното от него годишна наемна цена 537,10 лв. 

без ДДС. На 09.06.2020г. е сключен договор № 467 между Община Пордим и 

„ЮРДЕЦИТЕ“ ЕООД. Решението е изпълнено; 
8. По Решение № 82/28.04.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-125 от 11.05.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на търг 

с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години за рибовъдна 

дейност на язовир “Садина”, поземлен имот № 500815 с обща площ на имота 

25.847 дка и водна площ 12.843 дка., находящ се в местност “Друма” в 

землището на град Пордим. Проведена е първоначална тръжна процедура на 

29.05.2020 и повторна тръжна процедура на 05.06.2020г. но кандидати не са се 

явили. Решението е изпълнено.  
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9. По Решение № 83/28.04.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-130 от 13.05.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на търг 

с явно наддаване за за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на 

обособена част от общински имот – частна общинска собственост - помещение 

с обща ползваема площ от 50 кв.м., находящ се в УПИ XV – 717, кв.6 по 

регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за частна общинска 

собственост № 3/11.01.1993 г. за търговска дейност и Заповед № УС-00-160 от 

01.06.2020г. на Кмета на Община Пордим за обявяване на Юлиан Манолов 

Апостолов за спечелил горецитирания търг по предложеното от него месечна 

наемна цена 198,00 лв. с ДДС. На 09.06.2020г. е сключен договор № 466 между 

Община Пордим и Юлиан Манолов Апостолов. Решението е изпълнено;  
10. По Решение № 84/28.04.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-131 от 13.05.2020г. 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 – частна общинска собственост помещение с обща ползваема 

площ от 52 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на 

гр. Пордим, актуван с акт за частна общинска собственост № 3/11.01.1993 г.  за 

търговска дейност и Заповед № УС-00-159 от 01.06.2020г. на Кмета на Община 

Пордим за обявяване на „ФЛОРА 1994“ ЕООД за спечелил горецитирания търг 

по предложеното от него месечна наемна цена 205,92 лв. с ДДС. На 09.06.2020г. 

е сключен договор № 468 между Община Пордим и „ФЛОРА 1994“ ЕООД. 

Решението е изпълнено; 
11. По Решение № 85/28.04.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-129 от 13.05.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот – частна 

общинска собственост – „Туристическа хижа“ със застроена площ 172 кв.м. и 

търговска площ от 86 кв.м., намираща се в поземлен имот № 500808, находящ 

се в местността “Селището”  в землището на гр. Пордим, за търговска дейност. 

Проведена е първоначална тръжна процедура на 29.05.2020 и повторна тръжна 

процедура на 05.06.2020г. но кандидати не са се явили. Решението е изпълнено.  
12. По Решение № 86/28.04.2020г. на ОбС Пордим са сключени 6 броя  

договори за наем, със срок от една стопанска година, със спечелилите 

участници в проведените търгове за стопанската 2020/2021г. със собствениците 

или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Решението е изпълнено.  
13. По Решение № 87/28.04.2020г. на ОбС Пордим е депозиран проект 

пред МТСП чрез системата ИСУН и на 12 май 2020г. е сключен договор между 

Община Пордим и МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване”, Процедура BG05M9OP001-

2.101” Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 

3”. Решението е изпълнено. 
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14. По Решение № 88/28.04.2020г. на ОбС Пордим в е кандидатствано 

със съответния проект е учредено сдружение с нестопанска цел в обществена 

полза - „Северозападен Иновационен Център „Индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии””, както и възможността за кандидатстване с проектни 

предложения в качеството му на самостоятелно юридическо лице с нестопанска 

цел. Решението е изпълнено. 
15. По Решение № 95/28.04.2020г. на ОбС Пордим на Лиляна Борисова 

Маринова от град Пордим е отпусната сумата 150 лв. с разходен касов ордер № 

246/07.05.2020г. Решението е изпълнено. 
16. По Решение № 95/28.04.2020г. на ОбС Пордим на Венцислав 

Веселинов Дончев от село Згалево е отпусната сумата 300 лв. с разходен касов 

ордер № 251/11.05.2020г. Решението е изпълнено. 
17. По Решение № 95/28.04.2020г. на ОбС Пордим на Лиляна Борисова 

Маринова от град Пордим е отпусната сумата 150 лв. с разходен касов ордер № 

246/07.05.2020г. Решението е изпълнено. 
18. По Решение № 102/04.06.2020г. и Решение № 123/30.06.2020г. на 

ОбС Пордим е приета пазарна оценка в размер на 1480,00лв. (хиляда 

четиристотин и осемдесет лева) без ДДС за прехвърляне на собственост върху 

200 кв.м. от УПИ V „За кметство и читалище“ в кв. 28 по плана на с. Згалево, 

общ. Пордим, частна общинска собственост към УПИ VІ-384 в кв. 28 по плана 

на с. Згалево, общ. Пордим, на Албена Елмазова Първанова и Тодор Величков 

Първанов, като към настоящия момент сумата е внесена и е подписан 

окончателен договор. Решението е изпълнено. 
19. По Решение № 103/04.06.2020г. и Решение №133/27.07.2020г. на 

ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-01-3/07.08.2020г. на Кмета на Община 

Пордим за откриване търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно 

място, съставляващо УПИ XVI, пл. № 9,  в стр. кв. № 84 „а“, с площ 530 кв.м. 

по плана на град Пордим и Заповед № УС-01-7/11.09.2020г. на Кмета на 

Община Пордим за определяне Мариянка Костова Коларова за спечелила 

горецитирания търг по предложена от нея цена 3121,00 лв. без ДДС. Предстои 

подписването на договор. Решението е изпълнено. 
20. По Решение № 104/04.06.2020г. и Решение №132/27.07.2020г. на 

ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-01-4/07.08.2020г. на Кмета на Община 

Пордим за откриване търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно 

място, съставляващо УПИ IX, пл. № 9,  в стр. кв. № 84 „а“, с площ 530 кв.м. по 

плана на град Пордим и Заповед № УС-01-8/11.09.2020г. на Кмета на Община 

Пордим за определяне Мариянка Костова Коларова за спечелила 

горецитирания търг по предложена от нея цена 3124,00 лв. без ДДС. Предстои 

подписването на договор. Решението е изпълнено. 
21. По Решение № 105/04.06.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-01-2/16.06.2020г. на Кмета на Община Пордим за провеждане на търг с 

явно наддаване за продажба на поземлен имот № 254010, с начин на трайно 

ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ от 2,723 дка  в 

землището на с. Вълчитрън и Заповед УС-00-212/02.07.2020г. на Кмета на 

Община Пордим за определяне на Георги Русанов Николов за спечелил 

горецитирания търг по предложена от него цена 1800,70 лв. без ДДС. На 
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16.07.2020г. и подписан договор № 473 между Община Пордим и Георги 

Русанов Николов. Решението е изпълнено. 
22. По Решение № 106/04.06.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-01-1/16.06.2020г. на Кмета на Община Пордим за провеждане на търг с 

явно наддаване за продажба на УПИ I-311, кв.45 на застроено дворно място, с 

площ 7 750 кв. м., ведно с построените в него масивна едноетажна сграда, със 

застроена площ 290 кв. м. и масивна едноетажна пристройка, със застроена 

площ от 112 кв. м. по плана на с. Каменец, общ. Пордим и Заповед УС-00-

213/02.07.2020г. на Кмета на Община Пордим за определяне на 

„МУЛТИПЛАСТ 2007“ ЕООД за спечелил горецитирания търг по предложена 

от него цена 25 081,35 лв. без ДДС. На 16.07.2020г. и подписан договор № 474 

между Община Пордим и „МУЛТИПЛАСТ 2007“ ЕООД. Решението е 

изпълнено. 
23. По Решение № 107/04.06.2020г. на ОбС Пордим за откриване на  

процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части 

(помещения) от сграда  „Здравно заведение”, публична общинска собственост, 

находяща се в УПИ № I - 748, стр. кв. № 4 по плана на гр.Пордим за разкриване 

на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска 

помощ и манипулационна към Самостоятелна медико-диагностична 

лаборатория, на територията  на гр. Пордим са издадена Заповеди както следва: 
А./ Заповед № УС-00-175/12.06.2020г. на Кмета на Община Пордим за 

провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години 

на помещения на I етаж с обща площ 57,00 кв.м. и Заповед № УС-00-

214/02.07.2020г. на Кмета на Община Пордим за определяне на АИППМП „Д-р 

Стоименова – Емилия Ганчева“ ЕООД за спечелила горецитирания търг по 

предложена от нея цена 11,40 лв. без ДДС. На 22.07.2020г. и подписан договор 

№ 477 между Община Пордим и АИППМП „Д-р Стоименова – Емилия 

Ганчева“ ЕООД. Решението е изпълнено. Б./ Заповед № УС-00-175/12.06.2020г. 

на Кмета на Община Пордим за провеждане на търг с явно наддаване за 

отдаване под наем за срок от 10 години на помещения на I етаж с обща площ 

104,69 кв.м. и Заповед № УС-00-214/02.07.2020г. на Кмета на Община Пордим 

за определяне на АИППМП „Д-р Маргарит Иванов“ ЕООД за спечелил 

горецитирания търг по предложена от него цена 20,94 лв. без ДДС. На 

22.07.2020г. и подписан договор № 476 между Община Пордим и АИППМП 

„Д-р Маргарит Иванов“ ЕООД. Решението е изпълнено. В./ Заповед № УС-00-

175/12.06.2020г. на Кмета на Община Пордим за провеждане на търг с явно 

наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения на I етаж с 

обща площ 34,84 кв.м. и Заповед № УС-00-214/02.07.2020г. на Кмета на 

Община Пордим за определяне на СМДЛ „ЛЕВСКИ“ ООД за спечелило 

горецитирания търг по предложена от него цена 7,67 лв. без ДДС. На 

16.07.2020г. и подписан договор № 472 между Община Пордим и СМДЛ 

„ЛЕВСКИ“ ООД. Решението е изпълнено. 
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24. По Решение № 114/30.06.2020г. на ОбС Пордим за откриване на  

процедура за отдаване под наем за срок от 10 години са издадени заповеди, 

както следва: А./ Заповед № УС-00-232/10.07.2020г. на Кмета на Община 

Пордим за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 

10 години на обособена част /помещение/ №3 от сграда „Автоспирка“ с площ 

20,35 кв.м., находяща се в УПИ III-339, стр.кв. №70 по регулационния план на 

с. Вълчитрън, община Пордим за откриване на магазин и Заповед № УС-00-

288/06.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за определяне на ЕТ „Иван 

Бонков“ за спечелил горецитирания търг по предложена от него цена 67,16 лв. 

без ДДС. На 25.08.2020г. и подписан договор № 482 между Община Пордим и 

ЕТ „Иван Бонков“. Решението е изпълнено. Б./ Заповед № УС-00-

233/10.07.2020г. на Кмета на Община Пордим за провеждане на търг с явно 

наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част 

/помещение/ №3 от сграда „Автоспирка“ с площ 12,69 кв.м., находяща се в 

УПИ III-339, стр.кв. №70 по регулационния план на с. Вълчитрън, община 

Пордим за откриване на магазин и Заповед № УС-00-288/06.08.2020г. на Кмета 

на Община Пордим за определяне на ЕТ „Иван Бонков“ за спечелил 

горецитирания търг по предложена от него цена 41,88 лв. без ДДС. На 

25.08.2020г. и подписан договор № 483 между Община Пордим и ЕТ „Иван 

Бонков“. Решението е изпълнено. 
25. По Решение № 115/30.06.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-239/13.07.2020г. на Кмета на Община Пордим за отдаване под наем за 

срок от 10 /десет/ години на язовир “Шаварна 2” – имотен № 000129 по КВС на 

землището на с. Каменец, с площ 40.177 дка., с предназначение за рибовъдна 

дейност и Заповед № УС-00-289/06.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за 

определяне на ЕТ „РАЙНА 13 – ПЕТЪР РОЗЕНОВ“ за спечелил горецитирания 

търг по предложена от него цена 2651,67 лв. без ДДС. На 24.08.2020г. и 

подписан договор № 481 между Община Пордим и ЕТ „РАЙНА 13 – ПЕТЪР 

РОЗЕНОВ“. Решението е изпълнено. 

26. По Решение № 116/30.06.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-240/13.07.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части 

(помещения) обща площ 98.85 кв.м. от сграда  „Здравно заведение”, публична 

общинска собственост, находяща се в УПИ I-64, кв. № 70 по плана на с. 

Каменец за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и 

първична медицинска помощ на територията  на с. Каменец и Заповед № УС-

00-285/06.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за определяне на ЕТ „БОСЕВ 

– ЦЕЦКО БОСЕВ“ за спечелил горецитирания търг по предложена от него цена 

21,75 лв. без ДДС. На 01.09.2020г. и подписан договор № 485 между Община 

Пордим и ЕТ „БОСЕВ – ЦЕЦКО БОСЕВ“. Решението е изпълнено. 

27. По Решение № 117/30.06.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-238/13.07.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части 

(помещения) обща площ 89.15 кв.м. от сграда  „Здравно заведение”, публична 
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общинска собственост, находяща се в УПИ IV-483, кв. № 52 по плана на 

с.Тотлебен за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална 

и първична медицинска помощ на територията  на с. Тотлебен и Заповед № УС-

00-286/06.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за определяне на АИП за 

ПМП „Д-р Иван Тилов“ за спечелил горецитирания търг по предложена от него 

цена 19,61 лв. без ДДС. На 02.09.2020г. и подписан договор № 486 между 

Община Пордим и АИП за ПМП „Д-р Иван Тилов“. Решението е изпълнено. 

28. По Решение № 118/30.06.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед 

№ УС-00-234/10.07.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на  

процедура за отдаване под наем на 15 кв. м. обособена част от сграда на СУ 

„Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим за срок от 10 години, представляваща 

помещение, намиращо се на третия етаж под разширителния съд на парното 

отопление, находяща се в УПИ I, кв. № 1 „Б” по плана на гр. Пордим, за 

разполагане на Главна станция на кабелна разпределителна система за 

разпространение на радио и телевизионни сигнали и Заповед № УС-00-

290/06.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за определяне на „5 КОМ“ ООД 

за спечелил горецитирания търг по предложена от него цена 33,00 лв. без ДДС. 

На 26.08.2020г. и подписан договор № 484 между Община Пордим и „5 КОМ“ 

ООД. Решението е изпълнено. 

29. По Решение № 119/30.06.2020г. и Решение №134/27.07.2020г. на 

ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-01-6/07.08.2020г. на Кмета на Община 

Пордим за провеждане на търг с явно натдаване за продажба на дворно място с 

построена в него жилищна и стопански сгради, съставляващо УПИ VIII-361, кв. 

№ 53, с площ 2 540 кв.м. по плана на село Тотлебен и Заповед № УС-01-

9/11.09.2020г. на Кмета на Община Пордим за определяне на ЕТ „Симеон 

Константинов“ за спечелил горецитирания търг по предложена от него цена 

6567,00 лв. без ДДС. Предстои подписване на договор. Решението е в процес на 

изпълнение. 

30. По Решение № 120/30.06.2020г. и Решение №135/27.07.2020г. на 

ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-01-5/07.08.2020г. на Кмета на Община 

Пордим за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на празно дворно 

място, съставляващо УПИ IX-361, кв. № 53, с площ 2 310 кв.м. по плана на село 

Тотлебен и Заповед № УС-01-9/11.09.2020г. на Кмета на Община Пордим за 

определяне на ЕТ „Симеон Константинов“ за спечелил горецитирания търг по 

предложена от него цена 5115,00 лв. без ДДС. Предстои подписване на договор. 

Решението е в процес на изпълнение. 

31. По Решение № 121/30.06.2020г. на ОбС Пордим е внесено във Фонд 

„Социална закрила“ и одобрено проектно предложение „Закупуване на 

оборудване на техника за подпомагане на децата и младежите настанени в 

социални услуги на територията на община Пордим“ е подписан договор № 

РД04-112/25.08.2020 с със Фонд „Социална закрила“ за закупуване на лаптопи 

и мултифункционални устройства със размер на финансирането 6707 лева. 

Договора влиза в сила на 07.09.2020г. и е със срок до 15.11.2020г.  Решението е 

изпълнено. 
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32. По Решение № 124/30.06.2020г. на ОбС Пордим е учредено право 

на ползване на Сдружение „Ловно рибарско дружество Плевен“ гр. Плевен с 

БУЛСТАТ 114129102 на ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ № XVIII в кв. 

№11а от 2 600 кв.м. по плана на с. Вълчитрън, заедно с построената в него през 

1961 г. масивна сграда ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА, състояща се от две тела 

– двуетажно на 85,5 кв.м. и едноетажно на 48,7 кв.м. или общо застроена площ 

134,2 кв.м., но към момента не е постъпила молба и не е сключен договор. 

Решението е в процес на изпълнение. 

33. По Решение № 125/30.06.2020г. на ОбС Пордим относно това 

Община Пордим да прехвърли на държавата безвъзмездно имот – публична 

общинска собственост в местността „Над село“, в землището на село Тотлебен  

е направено предложение до Областен Управител Плевен и Министъра на 

икономиката. Решението е в процес на изпълнение. 

34. По Решение № 126/30.06.2020г. на ОбС Пордим е учредено право 

на ползване на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ – 2005“ с.Вълчитрън с 

БУЛСТАТ 114640545 на Спортен терен – стадион с парк, парцел 1, кв.89 с 

площ от 91,440 дка по плана на град Пордим, заедно с построената в него през 

1956г. върху 139 кв.м. масивна едноетажна сграда – съблекалня. На 10.07.2020г. 

е сключен договор № 470 между община Пордим и Сдружение „ФУТБОЛЕН 

КЛУБ БОТЕВ – 2005“ с.Вълчитрън.  Решението е в процес на изпълнение. 

 

 

 

 

 

С уважение,  

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ 

Кмет на Община Пордим  


