
                                      До 

                                                  ____________________________ 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК /КМЕТ/ 

                                                 гр./с/________________________ 
 

П  О  К  А  Н  А 

 

На 28.10.2021 год. /четвъртък / от 13:00 часа в заседателната зала на Общински 

съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се  

предложи следния 

 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е Д 

 

1. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим към 

30.06.2021 г. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

2. Кандидатстване по Годишната програма за поддържане, ремонт, 

реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни съоръжения в 

държавните и общинските училища. 

 Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

3. Подкрепа за изпълнение на процедура за управление на безопасността на 

пътната инфраструктура – одит за пътна безопасност. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

4. Даване съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за 

земеразделяне поземлени имоти – полски пътища и канали, които не функционират, 

включени в масивите за ползване през стопанската 2021/2022 година и определяне на 

цена за ползването им. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

5. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ 

I- 358 „За обществено обслужване – социални услуги“ в кв. 78 по плана на с. Тотлебен, 

общ. Пордим. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

6. Промяна начина на трайно ползване на общински имот №000147 

(идентификатор №05493.33.147) в землището на с. Борислав. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

 7. Промяна начина на трайно ползване на общински имот №000152 

(идентификатор №05493.37.152) в землището нас. Борислав. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

8.Промяна начина на трайно ползване на общински имот №000153 

(идентификатор №05493.34.153) в землището на с. Борислав. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

9. Промяна начина на трайно ползване на общински имот №000154 

(идентификатор №05493.37.154) в землището на с. Борислав. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

10. Приемане на експертни пазарни оценки за продажба на имоти в землището на 

с. Тотлебен. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

11. Приемане на експертна пазарна оценка на имот с НТП „Лозе“, в местността 

„Соватя“, имотен №136001 по КВС с идентификатор №72881.136.1 по КК и КР, в 

землището на с. Тотлебен. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 



12. Приемане на експертна пазарна оценка на дълготрайни материални активи – 

собственост на община Пордим. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

13. Разпределяне на резерв от средствата по §43-00 „Субсидии за нефинансови 

предприятия“ от бюджета на Община Пордим за 2021  г. 

Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС – Пордим. 

14. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет гр. Пордим и неговите 

комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. 

Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС – Пордим. 

15. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община 

Пордим, Плевенска област за второто и третото тримесечие на 2021 г. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

 

 

 

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 
 


