
                                      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 28.02.2022 год. /понеделник/ 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. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост 

за 2022 г. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

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

собственост, по регулационния план на с. Каменец. 

 Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

3. Приемане на експертна пазарна оценка на имот – частна общинска 

собственост, по регулационния план на с. Каменец. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

4. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска 

собственост, в землището на гр. Пордим. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

5. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска 

собственост, в землището на гр. Пордим. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

6. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска 

собственост, в землището на гр. Пордим. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

7. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ 

стопански години на земеделски земи – ниви, находящи се в землището на с. Вълчитрън. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

8. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ 

стопански години на земеделски земи – ниви, находящи се в землището на с. Тотлебен. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

9. Приемане на Решение за определяне и предоставяне на пасища, мери и 

ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, правила за 

ползването им и годишен план за паша, стопанската 2022/2023 година. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

10. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водоползване на язовир 

“Над село” – село Борислав. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

11. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска 

собственост по Закона за физическото възпитание и спорта. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 



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

комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. 

Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим. 

13. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от Председателя 

на Общински съвет гр. Пордим за първото шестмесечие на 2021 година. 

Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим. 

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

Община Пордим, Плевенска област за четвъртото тримесечие на 2021 год. 

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим. 

15. 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 
 


