
                                      До 

                                                  ____________________________ 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК /КМЕТ/ 

                                                 гр./с/________________________ 
 

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 34, ал. 2 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 извънредно заседание на 06.07.2022 год. /сряда/ от 14:00 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. Даване на съгласие за участие на Община Пордим в местно партньорство на 

територията на община Пордим и община Плевен, без строителните граници на град 

Плевен, с цел представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1 "Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 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. 

 

            Мотиви за свикване на извънредно заседание: 

 

    Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. обяви прием на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Приемът ще продължи от 

05.05.2022 г. до 31.07.2022 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610.   Община Пордим, 

като община в обхвата на селските райони на Република България е допустим Кандидат 

по обявената процедура. Спазването на така поставения краен срок за подаване на 

проектни предложения - 31.07.2022 г. налага свикване на извънредно заседание на 

Общински съвет Пордим с цел своевременно вземане на необходимите решения, които 

да обезпечат законосъобразното кандидатстване на Община Пордим по процедурата. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

КАТЯ ДИМИТРОВА 

Председател на ОбС - Пордим 
 


