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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

град Пордим  

 

 

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 01.07.2020г. до 31.12.2020г.                                                                 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 На Вашето внимание представям отчет за изпълнението на взетите 

решения от ОбС-Пордим за периода от 01.07.2020г. до 31.12.2020г., както 

следва:    

 

 

1. По Решение № 131/27.07.2020г. и Решение 148/29.08.2020г.  на ОбС 

Пордим е издадена Заповед № УС-01-11 от 08.10.2020г. на Кмета на 

Община Пордим за откриване на процедура за продажба на едноетажна 

масивна второстепенна сграда - гараж, с две гаражни клетки, с разгъната 

застроена площ (РЗП) от 60 кв. м., построен през 1979 г., находящ се в 

УПИ III-501, кв. 4, по плана на с. Одърне, Проведени са две тръжни 

процедури, но кандидати не се явиха. Решението е изпълнено; 
2. По Решение № 132/27.07.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-

01-4 от 07.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно 

място, частна общинска собственост, с площ 530 кв. м. в УПИ XIX, пл. 

№9, кв. 84 „а“, АОС № 151 от 04.09.2000 г., по плана на гр. Пордим и 

Заповед № УС-01-8 от 11.09.2020г. на Кмета на Община Пордим за 

Пордим за обявяване на Мариянка Костова Колярова за спечелила 

горецитирания търг по предложената от нея цена 3124.00 лв. без ДДС. На 

25.09.2020г. е сключен договор № 487 между Община Пордим и Мариянка 

Костова Колярова. Решението е изпълнено. 

3. По Решение № 133/27.07.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-

01-3 от 07.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно 

място, частна общинска собственост, с площ 530 кв. м. в УПИ XVI, пл. 

№9, кв. 84 „а“, АОС № 150 от 04.09.2000 г., по плана на гр. Пордим и 

Заповед № УС-01-7 от 11.09.2020г. на Кмета на Община Пордим за 
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Пордим за обявяване на Мариянка Костова Колярова за спечелила 

горецитирания търг по предложената от нея цена 3124.00 лв. без ДДС. На 

25.09.2020г. е сключен договор № 488 между Община Пордим и Мариянка 

Костова Колярова. Решението е изпълнено. 

4. По Решение № 134/27.07.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-

01-6 от 07.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно 

място с построена в него жилищна и стопански сгради, частна общинска 

собственост, с площ 2 540 кв. м. в УПИ VIII-361, кв. 53, АОС № 1734 от 

23.07.2007 г., по плана на с. Тотлебен и Заповед № УС-01-9 от 11.09.2020г. 

на Кмета на Община Пордим за Пордим за обявяване на ЕТ „Симеон 

Константинов“ за спечелил горецитирания търг по предложената от него  

цена 6567.00 лв. без ДДС. На 30.09.2020г. е сключен договор № 490 между 

Община Пордим и ЕТ „Симеон Константинов“. Решението е изпълнено. 

5. По Решение № 135/27.07.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-

01-5 от 07.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно 

място, частна общинска собственост, с площ 2 310 кв. м., в УПИ IХ-361, 

кв. 53, АОС № 1735 от 23.07.2007 г., по плана на с. Тотлебен и Заповед № 

УС-01-10 от 11.09.2020г. на Кмета на Община Пордим за Пордим за 

обявяване на ЕТ „Симеон Константинов“ за спечелил горецитирания търг 

по предложената от него  цена 5115.00 лв. без ДДС. На 30.09.2020г. е 

сключен договор № 489 между Община Пордим и ЕТ „Симеон 

Константинов“. Решението е изпълнено. 

6. По Решение № 136/27.07.2020г. на ОбС Пордим относно безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на държавата на имот – публична общинска 

собственост, язовир „Бяла вода“, находащ се в землището на с. Згалево в 

местността „Бяла вода“, идентификатор по КККР 30590.750.2, с площ 

1,463 дка. е изготвено писмо от Община Пордим изх. № УС-00-278 от 

28.07.2020г. до Областен Управител Плевен и до Министъра на 

икономиката за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата. 

Решенето е в процес на изпълнение.  

7. По Решение № 137/27.07.2020г. на ОбС Пордим са издадени заповеди 

Кмета на Община Пордим, както следва: 

- за имоти находящи се в землището на с. Тотлебен – Заповед № УС-04-

98/05.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура 

чрез търг с явно наддаване за имоти съгласно Приложение 1. Проведени 

са две тръжни процедури, но кандидати не са се явили. Решението е 

изпълнено; 

- за имоти находящи се в в землището на с. Обнова – Заповед № УС-04-

113/17.09.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура 

чрез търг с явно наддаване за имоти съгласно Приложение 1. Проведени 

са две тръжни процедури, но кандидати не са се явили. Решението е 

изпълнено; 
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- за имоти находящи се в землището на гр. Пордим – Заповед № УС-04-

98/05.08.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура 

чрез търг с явно наддаване за имоти съгласно Приложение 1 и Заповед  

№ УС-04-131 от 14.10.2020г. на Кмета на Община Пордим за Пордим за 

обявяване на „Сортови семена Вардим“ АД за спечелил горецитирания 

търг по предложената от него цена 3056.79 лв. без ДДС. На 02.11.2020г. 

е сключен договор № 493 между Община Пордим и „Сортови семена 

Вардим“ АД. Решението е изпълнено. 

- за имоти находящи се в землището на с. Одърне – Заповед № УС-04-

113/17.09.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на процедура 

чрез търг с явно наддаване за имоти съгласно Приложение 1 и Заповед  

№ УС-04-130 от 14.10.2020г. на Кмета на Община Пордим за Пордим за 

обявяване на Станислав Маринов Колев за спечелил горецитирания търг 

по предложената от него цена 5516.79 лв. без ДДС. На 09.11.2020г. е 

сключен договор № 495 между Община Пордим и Станислав Маринов 

Колев. Решението е изпълнено. 

8. По Решение № 140/27.07.2020г. на ОбС Пордим на Мариана Момчилова 

Маринова от град Пордим за лечение на детето и – Михаела Маринова 

Маринова е отпусната сумата 300 лв. с разходен касов ордер № 

371/04.08.2020г. Решението е изпълнено. 
9. По Решение № 141/27.07.2020г. на ОбС Пордим на Златозар Мариянов 

Георгиев от село Вълчитрън за закупуване на лекарства е отпусната сумата 

200 лв. с разходен касов ордер № 367/03.08.2020г. Решението е изпълнено. 
10. По Решение № 146/29.09.2020г. и Решение № 149/29.09.2020г. на ОбС 

Пордим е сключен договор за покупко – продажба № 492/27.10.2020г. 

между община Пордим и „Светланд“ ЕООД за продажба на имот частна 

общинска собственост -  Дворно място на обект ''Бетонов възел'', ПИ с 

идентификатор 57772.130.23, с НТП ''За друг вид производствен, складов 

обект'' и площ 10,345 дка, по плана на гр. Пордим за сумата от 10 390.00 

лв. без ДДС. Решението е изпълнено. 
11. По Решение № 147/29.09.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-

00-356 от 08.10.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 

години за рибовъдна дейност  язовир “Дрен” – имотен №500802 по КВС на 

землището на гр.Пордим, с площ 181.296 дка и водна площ 93.915 дка. и  

Заповед № УС-00-373 от 28.10.2020г. на Кмета на Община Пордим за 

Пордим за обявяване на ЗКПУ „Дрен“ за спечелил горецитирания търг по 

предложената от него  цена 3099.20 лв. без ДДС. На 19.11.2020г. е сключен 

договор № 497 между Община Пордим и ЗКПУ „Дрен“. Решението е 

изпълнено. 

12. По Решение № 148/29.09.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-

01-11 от 08.10.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за продажба на едноетажна, 

второстепенна сграда – гараж, с две гаражни клетки, находяща се в УПИ 

III-501 в  кв. 4 от 60,00 кв.м., по плана на с. Одърне, общ. Пордим, 
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Проведени са първоначален и повторен търгове но кандидати не са се 

явили. Решението е изпълнено.      
13. По Решение № 150/29.09.2020г. на ОбС Пордим е изготвен ПУП – ПУР, 

процедиран и предстои внасяне на предложение за одобряване. Решението 

е в процес на изпълнение.  

14. По Решение № 151/29.09.2020г. на ОбС Пордим е издаден запис на заповед 

от 22.10.2020г. на стойност 133879.89лв. за получаване на авансово 

плащане по проект „Рекултивация на общинско сметище за битови 

отпадъци, находящо се в землището на гр. Пордим в имот № 136038”, 

съгласно сключен договор между Община Пордим и Министерство на 

околната среда и водите, чрез Главна дирекция „Оперативна програма 

„Околна среда“ по ОП „Околна среда 2014-2020“. Решението е изпълнено.      
15. По Решение № 152/29.09.2020г. на ОбС Пордим е изпратено писмо до 

Областна Администрация Плевен с изх. № УС-00-359/08.10.2020г. за 

предоставяне от Министерски съвет на Община Пордим безвъзмездно 

прехвърляне на следните имоти – публична държавна собственост, 

находящи се на територията на град Пордим: Къща – музей „Великий Княз 

Николай Николаевич“ и Къща – музей „Негово Кралско Величество Карол 

I“. Решението е изпълнено.  
16. По Решение № 153/29.09.2020г. на ОбС Пордим е сключен договор № 

491/08.10.2020г. между община Пордим и Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ 

ПОРДИМ – 2017“ гр.Пордим с БУЛСТАТ 177214150 за безвъзмездно 

ползване на Спортен терен – стадион с парк, парцел 1, кв.89 с площ от 

91,440 дка по плана на град Пордим, заедно с построената в него през 

1956г. върху 139 кв.м. масивна едноетажна сграда – съблекалня. 

Решението е изпълнено. 

17. По Решение № 155/29.09.2020г. на ОбС Пордим на Сашка Страхилова 

Димитрова от село Каменец за изплащане на здравни осигуровки е 

отпусната сумата 200 лв. с разходен касов ордер № 467/07.10.2020г. 

Решението е изпълнено. 
18. По Решение № 156/29.09.2020г. на ОбС Пордим на Емил Крумов Гашев 

Кмет на село Тотлебен за организацията и провеждането на традиционния 

поход Плевен – Тотлебен на 03.10.2020г. е отпусната сумата 500 лв. с 

разходен касов ордер № 466/07.10.2020г. Решението е изпълнено. 
19. По Решение № 162/29.10.2020г. и Решение № 165/29.10.2020г. на ОбС 

Пордим е издадена Заповед № УС-01-13 от 05.11.2020г. на Кмета на 

Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно наддаване за 

продажба на общински имот – застроено дворно място, частна общинска 

собственост, с площ 585,00 м2, ведно с построените в него едноетажна 

масивна жилищна сграда, със застроена площ 49,50 м2, едноетажна 

масивна стопанска сграда, със застроена площ от 22,50 м2 и клозет, със 

застроена площ от 3,00 м2, находящ се в УПИ V-454, кв. 31, по плана на с. 

Одърне, общ. Пордим и Заповед № УС-01-16 от 03.12.2020г. на Кмета на 

Община Пордим за Пордим за обявяване на Зюре Иванова Карагьозова за 

спечелила горецитирания търг по предложената от нея цена 4269.54 лв. без 
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ДДС. На 14.12.2020г. е сключен договор № 513 между Община Пордим и 

Зюре Иванова Карагьозова. Решението е изпълнено. 

20. По Решение № 163/29.10.2020г. и Решение № 175/24.11.2020г. на ОбС 

Пордим е издадена Заповед № УС-01-15 от 02.11.2020г. на Кмета на 

Община Пордим за откриване на процедура чрез търг с явно наддаване за 

продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, 

съставляващ едноетажна паянтова сграда, с РЗП 140 м2, намираща се в 

поземлен имот с идентификатор № 30590.700.22, в землището на с. Згалево 

и Заповед № УС-01-17 от 16.12.2020г. на Кмета на Община Пордим за 

Пордим за обявяване на Марина Огнянова Славейкова за спечелила 

горецитирания търг по предложената от нея цена 4841.00 лв. без ДДС. На 

29.12.2020г. е сключен договор № 523 между Община Пордим и Марина 

Огнянова Славейкова. Решението е изпълнено. 

21. По Решение № 164/29.10.2020г. на ОбС Пордим е сключен договор № 

494/04.11.2020г. между община Пордим и Сдружение с нестопанска цел 

„Пордимско ловно-рибарско дружество“ гр. Пордим за бъзвазмездно право 

на ползване на имот, частна общинска собственост -  ДВОРНО МЯСТО, 

съставляващо имот № 500808 (с идентификатор № 57772.500.808) от 760 

кв.м. по плана на землището на гр. Пордим, находящо се в местността 

„Селището“, заедно с построената в него през 1968 година върху 245 кв.м. 

масивна, двуетажна сграда – ТУРИСТИЧЕСКА ХИЖА. Решението е 

изпълнено. 

22. По Решение № 166/29.10.2020г. на ОбС Пордим е издадена Заповед № УС-

00-378 от 05.11.2020г. на Кмета на Община Пордим за откриване на 

процедура чрез търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 

/десет/ години на язовир “Шосейна варианта” – имотен № 000152 по КВС с 

идентификатор  12601.142.152, в землището на с. Вълчитрън, с площ 

101,782 дка. и Заповед № УС-00-427 от 16.11.2020г. на Кмета на Община 

Пордим за Пордим за обявяване на „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД за 

спечелило горецитирания търг по предложената от него цена 3358.81 лв. 

без ДДС. На 09.12.2020г. е сключен договор № 507 между Община Пордим 

и „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД. Решението е изпълнено. 

23. По Решение № 167/29.10.2020г. на ОбС Пордим са сключени 32 броя 

договори за наем на полски пътища за 72 334.06 лв. Решението е 

изпълнено.  
24. По Решение № 169/29.10.2020г. на ОбС Пордим на Детелин Радославов 

Василев - Кмет на Община Пордим във връзка с провеждането на празника 

на град Пордим 26 октомври е отпусната сумата 1500 лв. с разходен касов 

ордер № 517/04.11.2020г. Решението е изпълнено. 
25. По Решение № 170/29.10.2020г. на ОбС Пордим на Петър Маринов 

Атанасов от град Пордим за закупуване на лекарства и дърва за огрев е 

отпусната сумата 200 лв. с разходен касов ордер № 516/04.11.2020г. 

Решението е изпълнено. 
26. По Решение № 173/24.11.2020г. на ОбС Пордим е подадено искане за  

авансово плащането по договор № BG06RDNP001-7.001-0061-C01 от 

22.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. 
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за  

изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 

улици в гр. Пордим, с. Згалево и с. Одърне по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г.“, сключен между Община Пордим и ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция. Решението е изпълнено.  

27. По Решение № 174/24.11.2020г. на ОбС Пордим е подадено искане за  

авансово плащането по договор № BG06RDNP001-7.001-0061-C01 от 

22.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за  

изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 

улици в гр. Пордим, с. Згалево и с. Одърне по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г.“. Решението е изпълнено.  

28. По Решение № 182/15.12.2020г. на ОбС Пордим е подготвено искане за  

авансово плащането по договор № BG06RDNP001-7.006-0044-C02 от 

22.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за  

изпълнение на проект „Обновяване на площи за широко обществено 

ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“. Решението е в 

процес на изпълнение. 

29. По Решение № 183/15.12.2020г. на ОбС Пордим е подготвено искане за  

авансово плащането по договор № BG06RDNP001-7.006-0044-C02 от 

22.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за  

изпълнение на проект „Обновяване на площи за широко обществено 
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ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“, сключен между 

Община Пордим и ДФ „Земеделие” - Разплащателна  агенция. Решението е 

в процес на изпълнение. 

30. По Решение № 184/15.12.2020г. на ОбС Пордим на 30.12.2020г. е подадено 

заявление за кандидатства за финансиране от бюджет 2021г. на Проект 

„Красива България” на Министерство на труда и социалната политика, по 

Мярка 01 с проект „Подобряване на обществената среда в гр.Пордим чрез 

реновиране на общинска сграда „Художествена галерия“. Решението е 

изпълнено.  

31. По Решение № 186/15.12.2020г. на ОбС Пордим е изготвена пазарна 

оценка в размер на 6960 лв. във връзка с процедура за за продажба на 

общински недвижим имот, представляващ дворно място, частна общинска 

собственост, съставляващо УПИ V-7, кв.48 по плана на с. Згалево, с площ 

от 870 кв.м., актуван с Акт за общинска собственост № 451 от 05.03.2001 

г., в който има учредено право на строеж, съгласно Договор за отстъпено 

право на строеж от 03.11.1986 г. на Никола Георгиев Белянов. Оценката е 

внесена на следващо заседание на ОбС Пордим. Решението е изпълнено.  

32. По Решение № 188/15.12.2020г. на ОбС Пордим е внесено в ИСУН 

проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г., ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от 

COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката”.  Решението е изпълнено.  

 

 

 

 
 

 
С уважение,  

 

 

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ 

Кмет на Община Пордим  


