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О Т Ч Е Т  

От Детелин Радославов Василев – Кмет на община Пордим  

 

 

 ОТНОСНО: Изпълнение на взетите от Общински Съвет – Пордим решения за 

периода от 01.07.2021г. до 31.12.2021г.                                                                 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 На Вашето внимание представям отчет за изпълнението на взетите решения от 

ОбС-Пордим за периода от 01.07.2021г. до 31.12.2021г., както следва:    

 

 
     1. По Решение № 295/30.09.2021г. и Решение № 316/28.10.2021г. на ОбС Пордим е 

издадена Заповед № УС-00-368/10.11.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на имоти, с НТП “Ливади”, с обща площ 

36,811 дка, в землището на с. Тотлебен, съгласно Приложение  – Списък с имоти и Заповед 

№ УС-01-10/26.11.2021г. на Кмета на Община Пордим за определяне на „СОРТОВИ 

СЕМЕНА - ВАРДИМ  АД“ за спечелил горецитирания търг по предложената от него цена – 

74 520 лв. без ДДС. На 08.12.2021г. е подписан договор № 602 между Община Пордим и 

„СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ  АД“. Решението е изпълнено. 

     2. По Решение № 296/30.09.2021г. и Решение № 317/28.10.2021г. на ОбС Пордим е 

издадена Заповед № УС-00-369/10.11.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ имот с НТП „Лозе“, в местността „Соватя“, с имотен № 136001 по КВС с 

идентификатор №72881.136.1, съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-

242 от 10.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в землището на с. Тотлебен, с 

площ 2.192 дка. и Заповед № УС-01-11/26.11.2021г. на Кмета на Община Пордим за 

определяне на „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ  АД“ за спечелил горецитирания търг по 

предложената от него цена – 6447  лв. без ДДС. На 08.12.2021г. е подписан договор № 601 

между Община Пордим и „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ  АД“. Решението е изпълнено. 

     3. По Решение № 297/30.09.2021г. на ОбС Пордим на 12.10.2021г. е сключен договор № 

575 с Румен Драгомиров Балински за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години за 

устройване на постоянен пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 

№72881.500.24 от 2,00 дка в землището на село Тотлебен, начин на трайно ползване 

„Изоставена орна земя”, в местност „Осъма”. Решението е изпълнено. 

     4. По Решение № 298/30.09.2021г. на ОбС Пордим на 12.10.2021г. е сключен договор № 

574 със СУ„Св.Св.Кирил и Методий“ град Пордим с БУЛСТАТ 000403058 за безвъзмездно 

право на ползване за срок от 10 (десет) години върху следните моти, частна общинска 

собственост:  

 - Поземлен имот с идентификатор 12601.10.6 с площ от 209,993дка, с начин на 

трайно ползване - нива в землището на село Вълчитрън, АОС № 2133 от 20.05.2021г.;  

 - Поземлен имот с идентификатор 57772.208.1 с площ от 149,295дка, с начин на 

трайно ползване – нива в землището на град Пордим, АОС № 2132 от 20.05.2021г.;  

 Решението е изпълнено.  
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     5. По Решение № 299/30.09.2021г. на ОбС Пордим на 01.10.2021г. е сключен договор № 

572 за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години с Областна дирекция 

„Земеделие“ гр. Плевен на имот частна общинска собственост, представляващ масивна 

едноетажна сграда, построена върху 59 кв.м., находяща се в УПИ № I, кв. №1 по плана на 

град Пордим – за настаняване на Общинска служба „Земеделие“ гр. Плевен, офис Пордим. 

Решението е изпълнено. 

     6. По Решение № 300/30.09.2021г. и Решение № 318/28.10.2021г. на ОбС Пордим са 

издадени заповеди, както следва:  

-  издадена Заповед № УС-00-370/10.11.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на Лек автомобил – марка ХЮНДАЙ ТК с 

регистрационен № ЕН0966КК. Проведени са 2 броя тръжни процедури, но кандидати не са 

се явили. Решенията са изпълнени.  

- издадена Заповед № УС-00-371/10.11.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба Автобус – марка ПЕЖО, модел БОКСЕР с 

регистрационен № ЕН1380АХ. Проведени са 2 броя тръжни процедури, но кандидати не са 

се явили.  

- издадена е и Заповед № УС-01-14/07.11.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

тръжна процедура с нова намалена цена 1404,00 лв. без ДДС. Проведени са 2 броя тръжни 

процедури, но кандидати не са се явили. 

Транспортните средства ще бъдат предадени за скрап. Решението е изпълнено. 

      7. По Решение № 304/30.09.2021г. на ОбС Пордим на Станислав Петранов Игнатов от с. 

Вълчитрън с разходен касов ордер № 523/01.10.2021г. е отпусната финансова помощ в 

размер на 300 лв. за лечение и купуване на лекарства за съпругата му – Благомира Георгиева 

Дичева. Решението е изпълнено. 

      8. По Решение № 305/30.09.2021г. на ОбС Пордим на Емил Крумов Гашев – Кмет на с. 

Тотлебен с разходен касов ордер № 525/01.10.2021г е отпусната еднократна финансова 

помощ в размер на 500 лв. във връзка с организацията на VI – ти пешеходен поход Плевен – 

Тотлебен. Решението е изпълнено. 

      9. По Решение № 308/28.10.2021г. на ОбС Пордим е входирано проектно предложение с 

вх. № 1002-1628/12.11.2021г. за кандидатстване за финансиране до 100 000 лв. с ДДС от 

бюджета за 2021г. на Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно 

обновяване или създаване на нови спортни съоръжения в държавните и общинските 

училища, разработена съвместно от ММС и МОН с обект Обединено училище “Никола 

Йонков Вапцаров” – с. Вълчитрън, намиращ се в УПИ I, кв.78 по регулационния план на 

село Вълчитрън - Модул 3 „Изграждане и ремонт на открити спортни площадки“, Дейност 1 

„Изграждане на нова спортна площадка“ с проектно предложение „Изграждане на открита 

спортна площадка в ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вълчитрън“. Финансирането не е 

одобрено. Решението е изпълнено. 

      10. По Решение № 309/28.10.2021г. на ОбС Пордим са входирани проектни предложения, 

за кандидатстване за финансиране за извършване на одит пред Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“ за пътна безопасност за следните общински 

пътища както следва: 

 - проектно предложение вх. № 01-556-60/20.10.2021г. за общински път PVN1146 – 10,400 

км. - /II-35/ Плевен – Пелишат – Граница Общ. (Плевен - Пордим) – Вълчитрън – Борислав 

/LOV1065/;  

- проектно предложение вх. № 01-556-61/20.10.2021г. за общински път PVN 3170 – 7,900 км. 

- /PVN1146, Вълчитрън – Борислав/ Катерица – Одърне – ж.п. гара Одърне; 

 - проектно предложение вх. № 01-556-62/20.10.2021г. за общински път LOV1065 – 7,000 км. 

- /III-301, Летница - Умаревци/ Александрово – Граница Общ. (Ловеч - Пордим) – Борислав – 

Одърне /III-3501/.  

 Проектните предложения са одобрени, но към момента няма осигурен финансов 

ресурс и затова са в резервния списък. Решението е изпълнено. 

      11. По Решение № 310/28.10.2021г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-04-126 от 

17.11.2021г. като са подадени 58 броя ползватели на полски пътища за стопанската 2021/2022 
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г., сключени са 35 броя договори, по които са заплатени 81 675,67 лв. Решението е в процес 

на изпълнение. 

      12. По решение № 311/28.10.2021г. на ОбС Пордим е проведена процедура при условията 

на ЗУТ за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-358 „За обществено обслужване-социални 

услуги“ в кв.78 по плана на с.Тотлебен. С процедурата е новообразуван УПИ II-358 „За 

производствена и складова дейност“ в кв.78 по плана на с.Тотлебен, с площ от 1460 кв.м., 

която процедура е одобрена със Заповед № СБР-02-51/19.11.2021г. на Кмета на Община 

Пордим. Решението е изпълнено. 

      13. По Решение № 312/28.10.2021г. на ОбС Пордим относно имот №000147 

(идентификатор № 05493.33.147) от 16,421 дка в землището на село Борислав да промени 

начина си на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” и вид собственост – 

общинска частна е изпратено писмо изх. № ЕО-00-621/17.11.2021г. за изключване на част от 

имота в размер 3,451 дка. от слой “Постоянно затревени площи”.  

 Чака се издаване на заповед на Министъра на МЗХ. Решението е процес на 

изпълнение.  

     14. По Решение № 313/28.10.2021г. на ОбС Пордим относно имот №000152 

(идентификатор №05493.37.152) от 59,244 дка в землището на село Борислав да промени 

начина си на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” и вид собственост – 

общинска частна е изпратено писмо изх. № ЕО-00-621/17.11.2021г. за изключване на част от 

имота в размер 55,752 дка. от слой “Постоянно затревени площи”.  

 Чака се издаване на заповед на Министъра на МЗХ. Решението е процес на 

изпълнение.  

     15. По Решение № 314/28.10.2021г. на ОбС Пордим относно имот № 000153 

(идентификатор № 05493.34.153) от 62,623 дка в землището на село Борислав да промени 

начина си на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” и вид собственост – 

общинска частна, имота е трасиран и са подготвени документите за искане за комисия за 

промяна на начина на трайно ползване от Общинска служба по Земеделие Плевен. 

Решението е процес на изпълнение. 

      16. По Решение № 315/28.10.2021г. на ОбС Пордим относно имот №000154 

(идентификатор №05493.37.154) от 115,600 дка в землището на село Борислав да промени 

начина си на трайно ползване от „Пасище” в „Друг вид земеделска земя” и вид собственост – 

общинска частна е изпратено писмо изх. № ЕО-00-621/17.11.2021г. за изключване на част от 

имота в размер 1,738 дка. от слой “Постоянно затревени площи”.  

 Чака се издаване на заповед на Министъра на МЗХ. Решението е процес на 

изпълнение.  

      17. По Решение № 324/30.11.2021г. и Решение № 327/30.11.2021г. на ОбС Пордим е 

издадена Заповед № УС-00-121/01.12.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ дворно място от 1 460 кв.м., ведно с намиращите се в него сгради в УПИ II-

358, кв. 78 по плана на с. Тотлебен, и Заповед № УС-01-15/15.12.2021г. на Кмета на Община 

Пордим за определяне на „ДЖИ И ЕМ АВТО СЕРВИЗ“ ЕООД за спечелил горецитирания 

търг по предложената от него цена – 9363,60  лв. без ДДС. На 23.12.2021г. е подписан 

договор № 625 между Община Пордим и „ДЖИ И ЕМ АВТО СЕРВИЗ“ ЕООД. Решението е 

изпълнено. 

       18. По Решение № 325/30.11.2021г. и Решение № 326/30.11.2021г. на ОбС Пордим е 

издадена Заповед № УС-01-13/01.12.2021г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, 

представляващ имот с НТП „Изоставено трайно насаждение“, в местността „Плевенски път“, 

с имотен №000173 по КВС с идентификатор №53446.45.173, съгласно кадастралната карта, 

одобрена със Заповед №РД-18-241 от 10.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в 

землището на с. Одърне, с площ 87,799 дка., и Заповед № УС-01-16/15.12.2021г. на Кмета на 

Община Пордим за определяне на „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ АД за спечелил 

горецитирания търг по предложената от него цена – 158 850,00 лв. без ДДС. На 23.11.2021г. 
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е подписан договор № 624 между Община Пордим и „СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ“ АД. 

Решението е изпълнено. 

      19. По Решение № 332/30.11.2021г. на ОбС Пордим на Анатоли Тихомиров Атанасов от 

гр. Пордим с разходен касов ордер № 661/06.12.2021г. е отпусната еднократна финансова 

помощ в размер на 250 лв. за закупуване на лекарства. Решението е изпълнено. 

      20. По Решение № 333/30.11.2021г. на ОбС Пордим на Альоша Красимиров Матичев от 

гр. Пордим с разходен касов ордер № 699/07.12.2021г. е отпусната еднократна финансова 

помощ в размер на 200 лв. за закупуване на лекарства. Решението е изпълнено. 

 

 
  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:––––––––––––––––––– 

                                                                                                               /КАТЯ ДИМИТРОВА/ 
 


