
                                      До 

                                                  ____________________________ 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК /КМЕТ/ 

                                                 гр./с/________________________ 
 
 
 

П  О  К  А  Н  А 

 

На 23.06.2022 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. Отмяна на Решение №386 от 30.03.2022 г. на Общински съвет – Пордим и 

приемане на експертни пазарни оценки за продажба на имоти, частна общинска 

собственост – Дворни места, както следва: УПИ I-3 от 1340 кв. м.; II-3 от 1090 кв.м.; III-

3 от 1160 кв.м.; IV-3 от 1160 кв.м.; V-3 от 1145 кв.м. в кв. 55 по плана на с. Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

съставляващо УПИ I-3, в кв. 55 по регулационния план на с. Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

съставляващо УПИ II-3, в кв. 55 по регулационния план на с. Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

съставляващо УПИ III-3, в кв. 55 по регулационния план на с. Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

съставляващо УПИ IV-3, в кв. 55 по регулационния план на с. Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

съставляващо УПИ V-3, в кв. 55 по регулационния план на с. Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

съставляващо УПИ XIV-56, в кв. 71 по регулационния план на гр. Пордим. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

по плана на с. Катерица. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

съставляващо УПИ I-196, в кв. 22 по плана на с. Борислав, заедно с построената в него 
паянтова едноетажна сграда „Общински дом“. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

собственост, дворно място, съставляващо УПИ V, кв. 66 по регулационния план на с. 

Одърне. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

11. Откриване на процедура за продажба на имот – частна общинска 

собственост, дворно място, съставляващо УПИ VI, кв. 66 по регулационния план на с. 

Одърне. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 



12. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански 

години на имот с НТП „Изоставено трайно насаждение“, находящ се в землището на с. 

Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

13. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански 

години на имот с НТП „Изоставено трайно насаждение“, находящ се в землището на с. 

Згалево. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

14. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-40 „За 

селскостопански техникум“ в кв. 85 по плана на гр. Пордим, общ. Пордим.  

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 
 

 


