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ПРОТОКОЛ 
№ 4 

 
 
Днес 19.05.2016г. от 13:30 часа в заседателната зала в сградата на община Тервел се 

проведе заседание на Общински съвет гр.Тервел, обл.Добрич на основание чл.23, ал.4, т.1 
от ЗМСМА.  

 
 
От избраните 21 общински съветници на заседанието присъстват 19. Двама 

общински съветник се включиха със закъснение към работата на съвета –  Иван Желязков 
и Фикрет Ахмед.  

 
 
След като се установи, че има кворум и могат да се вземат решения в 13:35 часа 

инж.Симеон Георгиев Симеонов – председател на Общински съвет гр.Тервел обяви 
заседанието за открито. 

 
 

Председателят на ОбС предложи на вниманието на общинските 
съветници следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет на кмета и председателя на ОбС за направените разходи за 
командировки. 

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
2. Отчет за изпълнение на Бюджета за 2015г., сметките от група „СЕС“ и 

„ДЕС“, отчет за дълга и годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост на Община Тервел.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
3. Общинска програма за закрила на детето за 2016г. 

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
4.Изменение и допълнение в Наредба за администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Тервел – приемане на такси за 
весели ритуали. 

   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
5. Актуализация на Наредбата за определяне на размера на местните данъци 

на територията на Община Тервел, касаеща последните промени в ЗМДТ. 
Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 

6. Отдаване под наем чрез таен търг на земеделски земи от  ОПФ, определяне 
на годишна наемна цена за декар, и срок на отдаване. 

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
7.Предложения и докладни записки. 
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 
 

На основание чл.66, ал.1 от ПОДОСНКВОА се премина към гласуване на 
дневния ред анблок. С 19 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” той бе 
приет.   
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Премина се към разглеждане на ТОЧКА ПЪРВА. 
1. Отчет на кмета и председателя на ОбС за направените разходи за командировки. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Одобряване разходите за командировки на кмета на община Тервел и 
председателя на ОбС гр.Тервел за периода от 01.01.2016г. до 31.03.2016г.  
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на община Тервел проект за решение и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА се 
премина към поименно гласуване.  

 

1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   за       
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   за  
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   за  
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   отсъства        
8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     за  
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за             
10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  за 
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  за 
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    за     
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    за    
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   отсъства         

 
С 19 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” бе прието  

 

Решение № 4–40 
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, 

Общински съвет гр. Тервел Реши:  
  

І. Утвърждава отчетът на кмета на община Тервел за 
направените разходи за командировки през периода 01.01.2016 – 
31.03.2016г., както следва: 
 
1. 13.01.2016 г. – 15.01.2016 г. –  гр. София – МФ, МЗХ и МОСВ  

- дневни пари за 3 дни 50,00 лв. 
- квартирни пари за 2 нощувки 120,00 лв. 

 
2. 22.02.2016 г. – 25.02.2016 г.,  гр. София – НСОРБ 
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- дневни пари за 4 дни 60,00 лв. 
- квартирни пари за 2 нощувки 141,30 лв. 

 
3. 10.03.2016 г. – 12.03.2016 г.,  гр. София – ДФ „Земеделие”, МЗХ 

- дневни пари за 3 дни 50,00 лв. 
- квартирни пари за 2 нощувки 120,00 лв. 

 
ІІ. Утвърждава отчетът на председателя на Общински съвет 

гр.Тервел за направените разходи за командировки през периода 
01.01.2016 – 31.03.2016г., както следва: 
 
1. 22.02.2016 г. – 25.02.2016 г. –  гр. София – НСОРБ  

- дневни пари за 4 дни 60,00 лв. 
- квартирни пари за 2 нощувки 141,30 лв. 

 

2. 17.03.2016 г. – 19.03.2016 г. –  гр. Пловдив – НАПОС-РБ  
- пътни разходи за 2 дни 163,75 лв. 

 
 
 

Премина се към разглеждане на ТОЧКА ВТОРА. 
2. Отчет за изпълнение на Бюджета за 2015г., сметките от група „СЕС“ и „ДЕС“, отчет 
за дълга и годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост на Община Тервел.  
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета, Сметките от група „Средства от Европейския 
съюз“, „Други сметки и дейности“ и годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост на община Тервел за 2015г. 
 

СИМЕОН СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС 
 По искане на общинските съветници на комисиите сме се обадили на всички 
председатели, секретари на читалища, спортни клубове – представители, така че които са 
били свободни са тук и могат да отговарят евентуално на въпроси.  

ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, кметове на населени места, 
граждани, съгласно изискванията на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси 
годишният отчет за изпълнението на отчета е изготвен по показателите, по които е приет 
и се внася за приемане от Общинският съвет. Годишният отчет за касовото изпълнение на 
бюджета на община Тервел за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. е изготвен в 
съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за 
2015г., указания на Министерството на финансите ДДС № 3 от 02.04.2015г., ДДС № 7 от 
29.06.2015г., ДДС № 12 от 28.09.2015г. и ДДС № 15 от 21.12.2015г. за изготвянето и 
предоставянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките на 
средствата от ЕС и на сметките на чужди средства както и оборотната ведомост към 
31.12.2015г. Спазени са изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за 
счетоводството и възприетата счетоводна политика на община Тервел. Отчета за 2015г. е 
заверен от Сметната палата без резерви. В структурата на община Тервел, като 
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първостепенен разпоредител с бюджет, се включват 18 второстепенни разпоредители с 
бюджет, съгласно решение на общински съвет 1-9 от 17.02.2015г. Бюджета на общината за 
2015г. е приет с решение 1-9 от 17.02.2015г. на ОбС Тервел, като размера на бюджета 
който е приет е в размер на 9 610 366 лв., в това число за държавни дейности 5 555 156 лв. 
и за местни дейности 4 055 210 лв. Уточнения план по приходите и разходите към 
31.12.2015г. е в размер на 9 728 874 лв. Това ще рече, че това което казах от началото като 
цифри е първоначалния бюджет, а вторите цифри са окончателния отчет за 2015г. За 
държавни дейности 6 097 405 лв. и за местни дейности 3 631 469 лв. Както неведнъж съм 
подчертавал, че 2014г. беше една от най-добрите във финансово отношение години. В 
резултат на което приключихме годината с остатък 582 699 лв. за общински дейности, 
които ползвахме през отчетната 2015г. Също така при представянето на бюджета за 
2015г. подчертах, че ще бъде трудна в разходната част на бюджета поради две основни 
причини – година на местни избори и необходимост от значителен ресурс за собствено 
участие през последната година на плащанията в програмния период 2007 – 2013г. по 
правилото „n+2“. Въпреки тези фактори община Тервел запази финансовата си стабилност 
без увеличаване на данъците и таксите през 2015г. Тук искам да подчертая, че община 
Тервел е една от малкото, да не кажа единствената в България, която не е увеличава 
данъците и таксите битови отпадъци от 2001г. досега. Като даже през 2009г., които са 
били общински съветници, такса битови отпадъци е намалена с 20%. Данъчните приходи 
през 2015г. се запазват на нивото от 2014г. в порядъка на 630 000 лв., като през 2015г. се 
забелязва по-голяма събираемост на данък недвижими имоти и данък превозни средства 
с около 30 000 лв., но със същата дума за съжаление са намаля прихода от данък 
придобиване на имущество. Неданъчните приходи са повече в сравнение с 2014г. около 
192 000 лв., което се дължи на увеличаване на приходите от наем земя с 50 000 лв. спрямо 
2014г., ползване на домашния патронаж с 11 000 лв., такса битови отпадъци 14 000, 
таксите които са за административни и технически услуги 20 000 лв., глоби санкции и 
наказателни постановления 17 000 лв. или стават общо 73 000 за 2015г., и постъпления от 
продажби от нефинансови активи в размер на 80 000 лв. Разходната част по бюджета за 
2015г. не се различава в сравнение с тази от 2014г. с изключение на извънбюджетните 
сметки и фондове, както казах досега, които по правилото „n+2“ се изразходиха доста 
средства през 2015г. за завършване на всички проекти по старите оперативни програми. 
За съжаление както казах и на комисиите към днешна дата все още не е отворена 
програмата по селските райони. Тази програма ще бъде отворена на 30 май където 
съответно ние ще подадем нашите проекти и евентуално септември, октомври ще бъдат 
одобрени и същинската работа ще започне през 2017г. Разходната част, както казах, не се 
променя в останалите, най-големия дял както винаги последните 15 години е във 
функция образование което е съвсем нормално и в местната дейност „Жилищно 
строителство, благоустрояване и други дейности по благоустрояването“, като тази 
дейност се финансира единствено и само от общинските приходи. Ако имате някакви 
други въпроси, бих отговорил.  
  
 

В 13:40 часа към заседанието се присъедини общинският съветник – Фикрет 
Ахмед. Работата на ОбС продължава при кворум от 20 общински съветника. 

 
 
НИКО ВЪРБАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  ОТ ПП „ЕНП“ 

  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми 
господин Георгиев и местната управленска администрация, г-н Желязков. Във връзка с 
годишния отчет видно е, че задачите, които сте си поставили сте си ги изпълнили по 
отношение на прогнозите относно събираемостта на приходите и разходите. Мисля, че 
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нещата макар и да има някакви пропуски за вас сте успели да реализирате целите си. Моят 
въпрос е следният, по няколко, във връзка с годишния отчет на план сметката „Чистота“. 
Искам просто да разбера т.5.7 от сметката „почистване на зелените площи и парковете“ са 
изразходвани 22 992 лв. Просто, ако може малко повечко пояснение за какво точно става 
въпрос като разходи. Явно се е налагало и са  необходими. И резервни части има 49 807 лв. 
разходи. Става въпрос за техниката, която обслужва само чистота или и за други цели се 
използват тези средства? По отношение, още искам само да задам, отчета на читалищата 
ми направи впечатление, че план сметките са изготвени и има една дейност „услуги“, в 
която са извършени разходи от читалищата. Ако може да ни бъде пояснено точно за какви 
услуги става въпрос и какви са тези разходи. Защото прави впечатление, че сумите са 
просто кръгли там. Закръглени са и неможахме да получим обяснение затова. Всъщност 
ние не сме и питали, но искам ако може да ни бъде пояснено и вече оттам нататък ще 
разговаряме.    

ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
 Първо по въпроса за почистване на зелени площи и паркове. Изразходените 
средства са в размер на 22 992 лв., като тук в разходите влизат всички дейности, които се 
извършват, може би и днес сте видели, които минават по главната улица всичко което се 
извършва с машините, които са в общинската фирма. Ние поддържаме абсолютно всички 
зелени площи на територията на цялата община. По заявки включително и кметствата. 
Тази година за съжаление поради лошото време графика ни изключително много 
изостава. Така, че тези разходи са единствено и само за поддържане на зелените площи на 
цялата територия на общината с налична техника. Не е заплащано на външни фирми. И 
тук става въпрос само и единствено за горива и смазочни материали както е записано. 
Техниката е изцяло общинска.  

А, във връзка с резервните части тук както знаете може би повечето през 
последните години в чистотата се закупи доста техника от нея последните два 
автомобила, които са за претоварната станция и ИВЕКО-то са чисто нови, всички останали 
за съжаление кои са купени втора употреба, кои са от преди това искат тяхната 
поддръжка. От миналата година от 2014т. вкарахме и втори Кировец. Тези два така 
наречени Кировеца струват изключително скъпо като поддръжка. При разваляне на един 
Кировец средната цена на година е 18 000 лв. за ремонта му. Защото те са стари машини, 
трудно всичко се прави с ръчна обработка. В Стара Загора се поръчват абсолютно 
всичките части, единствено и само там. Но, пак казвам, ние без тези два Кировеца 
неможем да поддържаме нерегламентираните сметища.  Неможем да чистим по селата. 
Включително неможем да поддържаме и нерегламентираните сметища на територията и 
на града. Както може би доста от вас са видели в момента стана от месец и половина, два 
те са на територията около гробищния парк от лявата част, което се почиства абсолютно 
всичко основно. И ще видите, че до месец максимум месец и половина, пак казвам, ако 
позволи времето там ще изглежда по съвсем различен начин.  

За въпроса за читалищата. Той беше поставен на първата комисия по финанси. Аз 
съм изискал справки от всички читалища за стопанските разходи, които са предоставени 
за 2015г. Имам ги тук пред себе си. Ако искате може да ви прочета за някой? Ако искате 
може да ви ги раздам? Както прецените. Примерно най-голямото читалище „Димитър 
Дончев – Доктора“ за външни услуги: транспорт на читалищни самодейци, за цялата 
година говорим 2 937 лв.; нощувки читалищни самодейци 2 725 лв.; застраховки, такси 
участия, подаръци и цветя за самодейци 1 832 лв. и 8 ст.; поставяне на щори в 
библиотечните зали, репетиционната зала на ансамбъла, музикален кабинет, кабинет 
каса и счетоводство 2 290 лв.; поставяне на балатум в репетиционната зала ансамбъл 
1 156, 92 лв.; абонамент вестници и списания 670 лв.; абонамент ТРЗ програма, пощенски 
разходи и други 1 000 лв.; телефони и интернет 1 100 лв. Така, че имам за всяко едно 
читалище такава справка за външните услуги. Ако искате някой от по-малките читалища? 
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Нова Камена - абонамент ТРЗ пощенски услуги и други 120 лв.; вода и телефон 260 лв.; 
разходи свързани с читалищния състав, транспорт, храна и нощувки всичко 1 200 лв. Така, 
че справките са пред мен, който ги иска може да му ги дам след завършването на сесията.  

 
 
В 13:50 часа към заседанието се присъедини общинският съветник – Иван 

Желязков. Работата на ОбС продължава при кворум от 21 общински съветника. 
 
НИКО ВЪРБАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  ОТ ПП „ЕНП“ 
Уважаеми колеги, въпросите, които съм ги поставил не са породени от нещо с което 

да има някакво съмнение. Явно, че средствата са били необходими и са изразходвани. Но, 
що се отнася за читалищата ето както е направена разбивката § 10-20 „услуги“ идете го 
разберете за какво става въпрос. Значи когато се изготвят такива справки, ако за вас е 
наистина ясно за какво става въпрос, за нас общинските съветници трябва малко да ни 
бъдат разбити, за да се убедим за какво се харчат тези пари. В края на краищата общината 
субсидира тези дейности и не съм упрекнал някого, ме не трябва да се харчат парите, но 
ние трябва да знаем какво се има предвид точно когато се цитират тези параграфи.  

По отношение за сумите за които ставаше въпрос за зелените площи. Да, сигурно са 
необходими средствата, обаче искам нещо само до ви върна при приемането на новия 
бюджет и на новата план-сметка доколкото ми остана така в съзнанието за почистването 
на зелените площи в общината бяха предвидени само 2 000 лв. Дано ме лъже паметта, но 
толкова са мисля. В края на краищата, ако имаме в предвид, че сега когато отчитаме 
бюджета за 2015г. са около 22 000 лв. Дали е станало грешка нещо? Или действително са 
предвидени толкова пари. По отношение на почистване на зелените площи мога да кажа, 
че засега общинската администрация търпи сериозна критика по отношение в града. Ако 
погледнем междублоковите пространства, тревните площи колко са пораснали и никой не 
ги коси. Незнам коя е причината, но мисля, че трябва да се вземат много сериозни мерки 
да започнат да се косят тези тревни площи. И плюс това, предлагам дори, ако общината 
няма средства нека да се заделят малко средства и да се пръска, да се третират тези площи 
и за комари, и за кърлежи. В между блоковите пространства играят малки деца и това е 
много опасно. Както знаете сега в последно време се говори и за болест която в световен 
мащаб, която се прихваща от ухапване на комари. Така, че всички общини в страната са 
подели инициатива и третират тревните площи против комари и кърлежи.  

По отношение за резервните части, може би е така, аз не казвам. Но, исках да 
попитам значи тези средства се отделят само за техниката, която поддържа 
сметопочистването в нашата община. Предполагаме, че това налага да се харчат пари, 
защото техниката е амортизирала, но трябва да се мисли и за в бъдеще, ако наистина 
имаме достатъчен финансов ресурс да се търси и нова техника, която да я включим и в 
снегопочистването в града. Когато падне през зимата дебел сняг виждате, че няма кой да 
почисти улиците. Ако е необходимо да се закупи една машина. Да се заделят средствата 
може в града и улиците да бъдат почиствани с това.  

ИСМЕТ АБИЛ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ МК „ЗА НОВ ТЕРВЕЛ“ 
Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги, 

уважаеми съграждани, нашата група по принцип по тази точка първоначално идеята беше 
след като видяхме добрия отчет за преизпълнението да се гласува „за“. Но, след дебати в 
групата и след срещи по селата с избрани кметове, така си променихме решението и ще 
гласуваме „въздържал се“. И основните ни мотиви са, че когато ние бюджета приемахме 
искахме да отделим по 1 000 лв. за поддържане на зелени площи по села за кметствата. 
Тогава пак беше има само 2 000 лв., такова не се прие това решение. Виждате в един 
момент сега стигаме до извода машините стоят тук, над  20 села в момента не може да 
реагират нищо. И дадения кмет на селото, който също е избран мажоритарно дефакто 
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неможе да оперира самостоятелно. Ние сме за по-голяма независимост на селските 
кметове така да се каже. Затова от гледна точка на философията на отчета на бюджета сме 
„въздържали се“. Също другия ни мотив при комисии когато наши колеги са изискали 
информация е казано, че е заверен отчета, така че не е необходимо да гласувате. Затова 
като не е необходимо ние няма да гласуваме. Просто трябва да има отношение към 
селските кметове, към колегите независимо от коя група са и какво са. Когато се изисква 
от общински съветник каквото и да е то ни е в правомощията дали Иван, дали Асан, дали 
Вальо, дали Галин, нали, за да не се ограничават правомощията и затова ще гласуваме 
„въздържал се“. Благодаря.  

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, 

уважаеми колеги кметове, мажоритарно избрани и тези които са назначени като кметски 
наместници, уважаеми съграждани, по повод изказването на г-н Абил затова, че ще се 
въздържат тези, които са избрани като общински съветници имат достатъчно свобода и 
достатъчно възможност да мислят и да преценяват правилно. Колкото до средствата. Ами, 
няма как! Ние разполагаме с определена сума и няма как сто единици да ги разпределим 
да станат сто и двадесет. На предното заседание на ОбС ние ви предложихме продажба на 
земи, които не са, в момента не се използват и в момента не носят никакви приходи. Вие 
много лесно отхвърлихте продажбата на тази земя. И днес ми поставяте въпроса даже и да 
закупуваме нова техника. Няма как да стане, защото, пак казвам, средствата са крайно 
ограничени и от друго място освен продажби, от друго място няма откъде да попълним и 
да увеличим приходите от общинския бюджет. Така, че вие чухте нито такса смет, нито 
данъци, нищо не сме увеличавали в разстояние на много години. А зелените площи в 
Тервел и в селата се увеличават с всеки изминал ден. Зелените площи в момента това, 
което постави като въпрос г-н Радев, че не се обслужват. Няма как да се обслужват като 
вали дъжд, г-н Радев, нали? Няма как да стане. Вие виждате по нивите за какво става 
въпрос. Който се занимава със земеделие вижда какво става по нивите. А ние неможем да 
насмогнем просто да косим. Затова, че където е приоритетно детските градини, детските 
площадки където има бързаме да ги окосим, защото трябва да ги третираме това е ясно, 
нали на всички. Не сме се спрели. Разбира се не сме идеални. Не блестим с това, че 
изпълняваме прекрасно разходната и приходната част на бюджета. Не блестим, че 
изпълняваме прекрасно задълженията си. Но, мисля, че достатъчно старание влагаме, за 
да може града ни и селата да изглеждат що-годе добро състояние. Ще се върна и за тези 
прословути 1 000 лв. по селата, 24 000 лв. Двадесет и четири хиляди лева вие виждате, че 
ние нямаме даже да заложим даже в план-сметка „чистота“ за 2016г., защото средствата, 
които трябва да получим от чистотата от такси битови отпадъци не стигат за закупуване 
на нови контейнери, на нови кофи, за да ги разположим по селата и да може да 
организираме най-накрая и сметосъбирането по селата. Така, че нашата цел е повече 
приходи и повече правилни разходи. Благодаря ви. 

 
 
Председателя подложи на гласуване внесеният от кмета на община Тервел проект 

за решение и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване.  
 

1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   въздържал се      
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   въздържал се   
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   въздържал се    
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   за        
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8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     въздържал се   
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за               
10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  въздържал се   
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  въздържал се  
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    въздържал се      
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    въздържал се      
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   въздържал се           

 
С 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 9 гласа “въздържали се” бе прието  

 

Решение № 4–41 
На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Тервел, чл.140, ал.1 от ЗПФ,  чл.9, ал.1 и ал.3 от ЗОД  във връзка с 
чл.32, ал. 5 от ЗПФ, чл.26, ал.2 от Закона за народните читалища, чл.64д, ал.1 
от Закона за физическото възпитание и спорта, , чл.66а от ЗОС и чл.4, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет гр.Тервел Реши:   

 
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Тервел за 

2015г. в съответствие с единната бюджетна класификация, съгласно 
Приложение № 1. 

 
 2. Приема отчета за изпълнението на сметките от отчетна група 
„Средства от Европейския съюз“ и „Други сметки и дейности“, съгласно 
Приложение № 2. 
 
 3. Утвърждава плана и приема отчета на одобрената план-сметка на 
дейност “Чистота” за 2015 г., съгласно Приложение № 3. 
 
            4. Приема отчета на читалищата в селищната система на община 
Тервел за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата 
на субсидии, както следва: 

4.1. НЧ „Димитър Дончев – Доктора-1893” гр. Тервел, съгласно 
приложение № 4; 

4.2. НЧ „Дора Габе -1941” с. Жегларци, съгласно приложение № 5; 
4.3. НЧ „Христо  Ботев-1940” с. Кочмар, съгласно приложение № 6; 
4.4. НЧ „Светлина-1942” с. Божан, съгласно приложение № 7; 
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4.5. НЧ „Васил Левски-1941” с. Безмер, съгласно приложение № 8; 
4.6. НЧ „Васил Левски-1901” с. Нова Камена, съгласно приложение № 9; 
4.7. НЧ „Пробуда-1940” с. Коларци, съгласно приложение № 10; 
4.8. НЧ „ Йордан Йовков-1942” с. Кладенци, съгласно приложение № 11; 
4.9. НЧ „Стефан Караджа-1941” с. Зърнево, съгласно приложение № 12; 
4.10. НЧ „Отец Паисий-1900” с. Орляк, съгласно приложение № 13; 
4.11. НЧ „Христо Ботев-1944” с. Каблешково, съгласно приложение №14; 
4.12. НЧ „Христо Ботев-1941” с. Честименско, съгласно приложение №15 

и 
4.13. НЧ „Ген. Попов-1941” с. Поп Груево, съгласно приложение № 16 

  
5. Приема отчета и утвърждава плана на спортните клубове в 

селищната система на община Тервел за изразходваните бюджетни средства, 
предоставени им под формата на субсидии, както следва: 

5.1. САК “Атлетик” -гр.Тервел съгласно Приложение № 17; 
 5.2. ФК “Септември-98” гр.Тервел съгласно Приложение № 18; 
 5.3. ФК “Вихър” с.Жегларци, съгласно Приложение № 19; 
     5.4. ФК “Стрела” с. Орляк, съгласно Приложение № 20 и 
          5.5. ФК “Сокол Зърнево 2008” с. Зърнево, съгласно Приложение № 21. 

5.6. ФК “Дружба” с. Безмер, съгласно Приложение № 22. 
5.7. ФК “Рома 2014 - Тервел” гр.Тервел, съгласно Приложение № 23. 
5.8. ШК “Хан Тервел” гр.Тервел, съгласно Приложение № 24. 
 
6. Приема отчета и утвърждава плана на организациите в община 

Тервел за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата 
на субсидии, както следва:  

6.1.Сдружение“ МИГ – Тервел - Крушари“ -  съгласно Приложение № 25; 
 
7.  Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 г, съгласно 

Приложение № 26 и Приложение № 26 А. 
 
8. Приема отчет на годишната програма за управление и разпореждане 

с имоти общинска собственост през 2015 г. в община Тервел, съгласно 
Приложение № 27. 
 
 
 
Премина се към разглеждане на ТОЧКА ТРЕТА. 
3. Общинска програма за закрила на детето за 2016г. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 3: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. 
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Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на общината проект за решение. С 21 гласа “за”, 0 гласа  “против” и 0 гласа 
“въздържали се” бе прието 
 

Решение № 4–42 
 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.11 от ПОДОСНКВОА, 
във връзка с чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето 
и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет гр. Тервел 
Реши: 
  
 Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Тервел за 
2016 год.  
 
 
 
Премина се към разглеждане на ТОЧКА ЧЕТВЪРТА. 
4. Изменение и допълнение в Наредба за администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Тервел – приемане на такси за весели 
ритуали. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 4: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
гр.Тервел.  
 
 СИМЕОН СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 Аз, само нещо тук към кого, към Севдалина. Севдалина тук ли е, че не я виждам? В 
25ж - 41,68 е посочено като сума. Най-вероятно трябва да бъде 41,67 понеже казаха, че е 
без ДДС и стотинката да я коригираме още тук докато сме я видели. Защото единият път 
горе е 67, а тук е 68. Да уточним последно 67 или 68 е. Шейсет и седем, добре. И аз така 
мисля, че 67 трябва да е. И другото в началото на решението е „на основание чл.21, ал.1, 
т.23“ също не е коректно, погледнахме го в закона. Трябва да стане чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, 
ал.2 от ЗМСМА. Тези две корекции трябва да се направят. Поименно гласуване ще има с 
тези две корекции.  
 

Председателя подложи на гласуване внесеният от кмета на община Тервел проект 
за решение с направените корекции по него и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА се 
премина към поименно гласуване.  

 

1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   за       
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   за  
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   за  
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   за        
8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     за  
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за             
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10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  за 
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  за 
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    за     
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    за    
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   за         

 
С 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” бе прието  

 

Решение № 4–43 
 На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.114, 
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация във 
връзка с чл.6, ал.2 от ЗМДТ, Общински съвет гр.Тервел Реши: 
 
 1. Приема изменение и допълнение в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Тервел, както следва:  
 

Приложение № 2 към чл.50 
Списък с видовете услуги и цените за тях, предоставени от община Тервел 

 
№ по 
ред 

Услуга Цена (без ДДС) 

25. Било: Тъжни ритуали 
Става: Тъжни и весели ритуали  

 

25в) Било: Продажба на ковчег, превоз на покойник, тъжен 
обреден ритуал и изкопаване и оформяне на гроб 
Става: Продажба на ковчег, превоз на покойник, 
машинно изкопаване и оформяне на гроб 

100.00 лв.  

25г) Нова: Предоставяне на оформено гробно място (при 
погребения, извършвани от ЕТ или юридически лица) 

41.67 лв. 

25д) Нова: Сключване на граждански брак с ритуал в 
почивен ден  

83.33 лв. 

25е) Нова: Сключване на граждански брак без ритуал в 
делничен ден  

25.00 лв. 

25ж) Нова: Сключване на граждански брак с ритуал в 
делничен ден  

41.67 лв. 

25з) Нова: Сключване на граждански брак с ритуал извън 
ритуалната зала на място посочено от младоженците   

125.00 лв. 

25и) Нова: Ритуал за именуване на дете 25.00 лв. 
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 2. Възлага на кмета на община гр.Тервел да предприеме последващите 
съгласно закона действия.  
  
 
Премина се към разглеждане на ТОЧКА ПЕТА. 
5. Актуализация на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на 
територията на Община Тервел, касаеща последните промени в ЗМДТ. 

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 5: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Тервел.   
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на община Тервел проект за решение и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА се 
премина към поименно гласуване.  

 

1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   за       
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   за  
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   за  
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   за        
8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     за  
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за             
10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  за 
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  за 
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    за     
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    за    
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   за         

 
С 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” бе прието  

 

Решение № 4–44 
На основание чл.114,  ал.2 от ПОДОбСНКВОА, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във 

връзка с чл.3, чл.5а, чл.19,  ал.1, чл.24, чл.28, чл.48, ал.2, чл.49, ал.4, чл.51, чл.54, 
чл.58, ал.1 и ал.2, чл.60, ал.1 и чл.61 от Закона за местните данъци и такси, 
Общински съвет град Тервел Реши: 
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1. Чл. 4 се изменя на чл.4, ал.1 и се създава нова ал.2 и ал.3: 
Чл. 4, става чл.4, ал.1 - Местните данъци се заплащат в брой в касите на 

общинската администрация или безкасово по съответната сметка. 
Чл. 4, ал.2 /нова/ - Данъчните декларации по този закон се подават от 

данъчно задължените лица или от техните законни представители по 
образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в 
"Държавен вестник". 

Чл. 4, ал.3 /нова/- Данъчните декларации по ал.2 могат да се подават и 
по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

2. В чл.5 се създава нова ал.3, ал.4 и ал.5 : 
Чл. 5, ал.3 /нова/- Общините предоставят ежедневна информация по 

електронен път на Министерството на финансите за: 
1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 
2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки 

и отчетните им стойности; 
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 
4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и 

непогасените задължения; 
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и 

събирането на местните данъци и такси.  
Чл.5, ал.4 /нова/- Информацията по ал. 3 се предоставя по ред, начин и 

във формат, определени със заповед на министъра на финансите.  
Чл.5, ал.5 /нова/- Заповедта по ал.4 се публикува на интернет 

страниците на Министерството на финансите и Националното сдружение на 
общините в Република България. 

3. Чл. 11 ал. 1 се изменя така:   
Било - Чл. 11, ал. 1-  Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на 

две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври 
на годината, за която е дължим. 

Става - Чл. 11, ал. 1 - Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на 
две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на 
годината, за която е дължим. 

4. Чл. 11, ал. 2 се изменя така:   
Било - Чл. 11, ал. 2 -  На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 

година се прави отстъпка 5 на сто. 
Става - Чл. 11, ал. 2 -  На предплатилите до 30 април за цялата година 

се прави отстъпка 5 на сто. 
5. В чл. 11 се създава ал.3:   
Чл. 11, ал. 3 /нова/ - За недвижимите имоти, придобити през текущата 

година, данъкът се заплаща в сроковете по ал.1, а в случаите, в които 
придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, данъкът се заплаща в 
двумесечен срок от датата на придобиването на имота. 

http://www.minfin.bg/
http://projects-namrb.org/index.php/bg/
http://projects-namrb.org/index.php/bg/
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6. Чл. 18, ал. 1 се изменя така: 
Било - Чл.18, ал.1 - Данъкът се определя върху данъчната оценка на 

недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се 
дължи. 

Става - Чл.18, ал.1 - Данъкът се определя върху данъчната оценка на     
недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се 
дължи и   се съобщава на лицата до 1 март на същата година.“  

7. Чл. 36 се изменя на чл.36, ал.1 и се създава нова ал. 2: 
Чл.36, става чл.36, ал.1 – Освобождават се от данък придобитите 

имущества по чл. 48 от Закона за местните данъци и такси. 
Чл.36, ал.2 /нова/ - Освобождава се от данък полученото имущество по 

ал.1, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че 
прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е 
създадена съответната организация по ал. 1 или които са посочени като 
основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за 
освобождаване несъбраният данък става дължим. 

8. В чл. 37 се създава нова ал.3:  
Чл. 37, ал.3 /нова/ - Декларация не се подава в случаите по чл.44, ал. 5 

и 6 и чл.48, ал.1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност. 

9. Създава се нов чл. 37а, ал.1, ал. 2 и ал. 3:  
Чл.37 а /нов/ - ал. 1 /нова/  - Службите по вписванията в 7-дневен срок 

уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените 
или прекратените вещни права върху недвижими имоти. 

ал.2 /нова/ - Органите на Министерството на вътрешните работи 
предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от 
регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността 
на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на 
вътрешните работи и министъра на финансите. 

ал.3 /нова/ - Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ 
вписването. 

10. Чл. 40 се отменя  и се създава нов чл. 40 с нови  чл.1- 12: 
Било чл.40 – Собствениците на превозни средства декларират пред 

общината по постоянния им адрес , съответно седалище, притежаваните от 
тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 
54 от Закона за местните данъци и такси. 

Става чл.40 - ал.1 /нова/ - Размерът на данъка се определя от служител 
на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните 
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и 
се съобщава на данъчно задълженото лице.  

ал. 2 /нова/ - Данните по ал.1 се предоставят от Министерството на 
финансите на общините:  
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1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана 
връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за 
администриране на местните данъци и такси на съответната община за 
обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 
Министерството на вътрешните работи, или 

2. ежемесечно - на електронен носител. 
ал. 3 /нова/ - Алинея 1 не се прилага, когато:  
1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство 

няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на 
страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от 
данък; 

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с 
изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра 
има данни за екологичната категория на превозното средство. 

ал. 4 /нова/ -  Собствениците на превозни средства, с изключение на 
случаите по ал.1, декларират пред общината по постоянния им адрес, 
съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен 
срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани 
за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на 
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по 
наследство декларацията се подава в срока по чл.32 от Закона за местните 
данъци и такси. 

ал. 5 /нова/ - Когато собствениците на превозни средства нямат 
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, 
декларации се подават пред общината по регистрация на превозното 
средство. 

ал. 6 /нова/ - Собствениците на превозни средства предявяват правото 
си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с 
данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация. 

ал. 7 /нова/ - Служителят на общинската администрация може да 
изисква документи,  удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи 
значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на 
превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от 
компетентен орган. 

ал. 8 /нова/ - Подадената декларация от един от съсобствениците 
ползва останалите съсобственици. 

ал. 9 /нова/ - Когато липсват данни за годината на производство на 
пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му 
регистрация. 

ал. 10 /нова/ - Когато няма налична информация в общината за 
платения данък по чл. 44, собственикът представя документ за платения 
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данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите 
по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, 
удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност. 

ал. 11 /нова/ - Когато в свидетелството за регистрация на превозните 
средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на 
състава от превозни средства, в декларацията по ал.4 се посочва допустимата 
максимална маса на състава от превозни средства, определена от 
производителя. 

ал. 12 /нова/ - При установяване на допълнителни обстоятелства, 
които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се 
определя от служител на общинската администрация и се съобщава на 
лицето. 

11. Чл.46 се изменя така : 
Било - Чл.46 – Данъкът върху превозните средства се плаща на две 

равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на 
годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

Става – Чл.46 - Данъкът върху превозните средства се плаща на две 
равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за 
която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 
отстъпка 5 на сто. 

12. Чл.47 се изменя така :  
Било - Чл. 47 – Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по 

постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал 
декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 2 - в 
приход на общината, в която е регистрирано превозното средство. 

Става – Чл.47 - Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по 
постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал 
декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 - в 
приход на общината, в която е регистрирано превозното средство. 
 
 

 
Премина се към разглеждане на ТОЧКА ШЕСТА. 
6. Отдаване под наем чрез таен търг на земеделски земи от  ОПФ, определяне на 
годишна наемна цена за декар, и срок на отдаване. 

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 6: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез таен търг на земеделски земи от ОПФ, определяне на 
годишна наемна цена за декар и срок. 
 
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на община Тервел проект за решение и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА се 
премина към поименно гласуване.  
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1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   за       
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   за  
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   за  
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   за        
8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     за  
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за             
10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  за 
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  за 
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    за     
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    за    
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   за         

 
С 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” бе прието  

 
 

Решение № 4–45 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.7 и чл.114, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и 
чл.101, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Тервел Реши: 
  

1. Общински съвет определя земеделски земи от ОПФ за отдаване под 
наем чрез провеждане на таен търг, включени в Приложение № 1; 

 
2. Общински съвет определя срок за отдаване на земеделски земи от 

ОПФ – 5 години, считано от началото на стопанската 2016-2017г. до края на 
стопанската 2020-2021г.  

 
3. Общински съвет определя начална тръжна наемна цена от 48.00 лв. / 

дка за година.  
 
 
 
Премина се към разглеждане на ТОЧКА СЕДМА. 
7.Предложения и докладни записки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 7: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.  
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на общината проект за решение. С 21 гласа “за”, 0 гласа  “против” и 0 гласа 
“въздържали се” бе прието 
 

Решение № 4–46 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от Кодекса за социално 

осигуряване, Общински съвет град Тервел Реши: 
 
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за 

отпускане на персонална пенсия на детето Северин Алдин Ахмед, ЕГН: 
0951067923. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 7.1: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху 
имоти общинска собственост.  
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на община Тервел проект за решение и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА се 
премина към поименно гласуване.  

 

1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   за       
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   за  
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   за  
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   за        
8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     за  
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за             
10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  за 
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  за 
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    за     
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    за    
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   за         

 
С 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” бе прието  
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Решение № 4–47 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за 

пчеларството и Решение № 10-170/19.12.2012г. на ОбС, Общински съвет 
гр.Тервел Реши: 

 
Дава съгласие за безвъзмездно учредяване право на ползване за 

устройване на постоянен пчелин за срок от 10 години на лицето върху 
следният имот, общинска собственост:   

- на Нина Николаева Георгиева за ПИ № 000056 в с.Кочмар с площ 2,000 
дка, с начин на трайно ползване „пасище с храсти“, целият от 6,633 дка за 
срок от 10 години.  
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 7.2: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост.   
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на община Тервел проект за решение и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА се 
премина към поименно гласуване.  

 

1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   за       
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   за  
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   за  
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   за        
8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     за  
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за             
10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  за 
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  за 
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    за     
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    за    
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   за         

 
С 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” бе прието  

 

Решение № 4–48 
На основание чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.44, ал.1,т.1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общински съвет гр.Тервел Реши: 
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1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 
72271.501.486 по КК на гр.Тервел (кв.20, УПИ ХI по ЗРП на гр.Тервел) с площ 
0.480 дка (Четиристотин и осемдесет  кв. м) с административен адрес ул. 
“Братя Миладинови“ № 47. 

Одобрява пазарна оценка на Поземлен имот с идентификатор 
72271.501.486 по КК на гр.Тервел (кв.20, УПИ ХI по ЗРП на гр.Тервел) с площ 
0.480 дка (Четиристотин и осемдесет кв. м) на стойност 3 263.00 (Три 
хиляди двеста шестдесет и три лева) 

За имота има съставен АЧОС № 1815 от 26.03.2012 год. 
 
2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ: Дворно място  УПИ ХХI 149, кв.5 по РП 
на с.Честименско с площ 1 235.00 кв.м (Хиляда двеста тридесет и пет кв.м)  
ул.“ Първа“ № 50 

Одобрява пазарна оценка на Дворно място УПИ ХХI 149, кв.5 по РП на 
с.Честименско с площ 1 235.00 кв.м (Хиляда двеста тридесет и пет кв. м)   
на стойност 2 721.00 (Две хиляди седемстотин двадесет и един лева) 

За имота има съставен АЧОС № 1255 от 16.01.2009 год. 
 
3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ: Дворно място  УПИ Х общ, кв.1 по РП на 
с.Балик с площ 960.00 кв.м (Деветстотин и шестдесет кв. м) 

Одобрява пазарна оценка на Дворно място УПИ Х общ, кв.1 по РП на 
с.Балик с площ 960.00 кв.м (Деветстотин и шестдесет кв. м) на стойност 
2137.00 (Две хиляди сто тридесет и седем лева) 

За имота има съставен АЧОС № 536 от 24.12.2002 год. 
 
4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ: Дворно място  УПИ IХ общ, кв.1 по РП 
на с.Балик с площ 930.00 кв.м (Деветстотин и тридесет кв. м) 

Одобрява пазарна оценка на Дворно място УПИ IХ общ, кв.1 по РП на 
с.Балик с площ 930.00 кв.м (Деветстотин и тридесет кв. м) на 
стойност 2073.00 (Две хиляди  седемдесет и три лева) 

За имота има съставен АЧОС № 535 от 24.12.2002 год. 
 
5.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ: Дворно място  УПИ VIII общ, кв.1 по РП 
на с.Балик с площ 960.00 кв.м (Деветстотин и шестдесет кв. м) 

Одобрява пазарна оценка на Дворно място УПИ VIII общ, кв.1 по РП на 
с.Балик с площ 960.00 кв.м (Деветстотин и шестдесет кв. м) на стойност 
2137.00 (Две хиляди сто тридесет и седем лева) 

За имота има съставен АЧОС № 534 от 24.12.2002 год. 
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6.Възлага на Кмета на Община Тервел последваните съгласно закона 

действия. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 7.3: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост.  
 
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на община Тервел проект за решение и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА се 
премина към поименно гласуване.  

 

1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   за       
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   за  
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   за  
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   за        
8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     за  
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за             
10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  за 
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  за 
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    за     
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    за    
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   за         

 
С 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” бе прието  

 

Решение № 4–49 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.36, ал.1, т.2, 

чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.53, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел,  
Общински съвет  гр.Тервел Реши: 

 
1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Тервел 

и ЕТ “Черно море“ гр.Тервел на недвижим имот с идентификатор 
72271.501.680.2 по КК на гр.Тервел (Община Тервел има собственост върху 
ЗП от 59 кв.м и дворно място 240 кв.м). 
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2. Одобрява пазарна оценка на частта на Община Тервел на стойност 
4 616.00 лв. (Четири хиляди шестстотин и шестнадесет лева) 

За имота има съставен АОС № 1959 от 10.05.2013 год.                                         
          

3. Възлага на Кмета на Община Тервел последваните съгласно закона 
действия . 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 7.4: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Обявяване на поземлени имоти №103003 и №000108 с начин на трайно 
ползване съответно „ведомствен път“ и „местен път“ по КВС на с.Зърнево за частна 
общинска собственост 
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на община Тервел проект за решение и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА се 
премина към поименно гласуване.  

 

1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   за       
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   за  
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   за  
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   за        
8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     за  
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за             
10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  за 
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  за 
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    за     
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    за    
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   за         

 
С 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” бе прието  

 

Решение № 4–50 
На основание  чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА,  чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински 

съвет гр.Тервел Реши: 
 
1.Общински съвет гр.Тервел, обявява за частна общинска собственост 

ПИ 103003 в землище с.Зърнево, с площ 0.434 дка и НТП „ведомствен път“ 
при граници и съседи: поземлени имоти 027004, овощна градина на ЕТ „ИСМ-
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91 Иса Сали“; 103004 др. производствена база на ЕТ „ИСМ-91 Иса Сали“; 
027004, овощна градина на ЕТ „ИСМ-91 Иса Сали“; 103002 др. производствена 
база на ЕТ „ИСМ-91 Иса Сали“ и 000108 местен път общински остатъчен фонд 
по чл.19 ЗСПЗЗ; 

 
2.Общински съвет гр.Тервел, обявява за частна общинска собственост 

ПИ 000108 в землище с.Зърнево, с площ 0.773 дка и НТП „местен път“ при 
граници и съседи : поземлени имоти 103003, ведомствен път на ЕТ „ИСМ-91 
Иса Сали“; 027004, овощна градина на ЕТ „ИСМ-91 Иса Сали“; 000107, местен 
път на ЕТ „ИСМ-91 Иса Сали“; 027004, овощна градина на ЕТ „ИСМ-91 Иса 
Сали“;   

 
3.Възлага на Кмета на Община Тервел последващи законови действия  

по съставяне на АЧОС за имотите, както и да подготви за следващото 
заседание на Общински съвет гр.Тервел предложение за продажба на имоти 
1 03003 и 000108 по КВС на с.Зърнево. 
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 7.5: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП за горски автомобилен път „Кьостата“ III-та степен в 
землищата на с.Нова Камена, с. Зърнево и с.Орляк. 
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на общината проект за решение. С 21 гласа “за”, 0 гласа  “против” и 0 гласа 
“въздържали се” бе прието 

 

Решение № 4–51 
На основание  чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА,  чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет гр.Тервел Реши: 
 
1.Общински съвет гр.Тервел, одобрява ПУП-ПП за горски автомобилен 

път „Кьостата“ III-та степен в землищата на с.Нова Камена, с. Зърнево и 
с.Орляк. Трасето преминава през 4 имота, държавна частна собственост с НТП 
„залесени територии“ и сервитута площ 14,658 дка.  

 
2.Решението подлежи на обжалване по реда  на  чл.215, ал.1 и ал.4 от 

ЗУТ,  в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Кмета 
на община Тервел  пред Административен съд гр.Добрич.  

 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 7.6: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП на подземен водопровод за захранване на „водоем и 
трафопост“ в ПИ 025038, сондажни кладенци и съоръжения  в ПИ 026005, 026006, 027002 
и 027007, всички в землището на с. Зърнево, община Тервел, всички в землището на с. 
Зърнево, община Тервел 
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Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на общината проект за решение. С 21 гласа “за”, 0 гласа  “против” и 0 гласа 
“въздържали се” бе прието 

 

Решение № 4–52 
На основание  чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА,  чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет гр.Тервел Реши: 
 
1.Общински съвет гр.Тервел, одобрява ПУП-ПП за новопроектиран 

подземен водопровод за захранване на „водоем и трафопост“ в ПИ 025038, 
сондажни кладенци и съоръжения  в ПИ 026005, 026006, 027002 и 027007, 
всички в землището на с. Зърнево, община Тервел,  с обща дължина на 
трасето 4781.90 л.м. и засегната от сервитута площ 28693 кв.м.                                                               

 
2.Решението подлежи на обжалване по реда  на  чл.215, ал.1 и ал.4 от 

ЗУТ,  в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Кмета 
на община Тервел  пред Административен съд гр.Добрич.  
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 7.7: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП на подземна кабелна линия за електрозахранване на 
„водоем и трафопост“ в ПИ 025038, трафопостове в ПИ 027011 и 000088 и сондажни 
кладенци и съоръжения  в ПИ 026005, 026006, 027002 и 027007, всички в землището на с. 
Зърнево, община Тервел 
 

Не се направиха изказвания. Председателя подложи на гласуване внесеният от 
кмета на общината проект за решение. С 21 гласа “за”, 0 гласа  “против” и 0 гласа 
“въздържали се” бе прието 
 

Решение № 4–53 
На основание  чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА,  чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет гр.Тервел Реши: 
 
1.Общински съвет гр.Тервел, одобрява ПУП-ПП за новопроектирана 

подземна кабелна линия за електрозахранване на „водоем и трафопост“ в ПИ 
025038, трафопостове в ПИ 027011 и 000088 и сондажни кладенци и 
съоръжения  в ПИ 026005, 026006, 027002 и 027007, всички в землището на 
с.Зърнево, община Тервел с обща дължина на трасето 5118.25 л.м. и засегната 
от сервитута площ 20290 кв.м.   

                                                                                                                                                                                                                       
2.Решението подлежи на обжалване по реда  на  чл.215, ал.1 и ал.4 от 

ЗУТ,  в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Кмета 
на община Тервел  пред Административен съд гр.Добрич.  
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 7.8: от инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени и обекти. 
 
 СИМЕОН СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 Тук имаше едно допълнение направено на една от комисиите. Т.е. новото 
помещение ще бъде „Общинска сграда в с. Безмер кв.29, парцел IX по РП на с. Безмер, за  
магазин ПС с площ 26,68 кв.м.. АОС № 150а/19.07.2000г. вписан в Агенция по вписванията 
№ 100, том III, вх. регистър № 1230 от 31.05.2005 г. от Служба по вписванията гр.Тервел.“ 
 

Председателя подложи на гласуване внесеният от кмета на община Тервел проект 
за решение с допълнения обект в точка 1.1. Общински обекти и във връзка с чл.27, ал.5 
от ЗМСМА се премина към поименно гласуване.  

 

1. АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА   за       
2. ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОЧЕВА  за 
3. ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ   за  
4. ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА  за    
5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ  за  
6. ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ   за  
7. ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ   за        
8. ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ     за  
9. КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ  за             
10. МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА  за 
11. МАРИЯ ВЪЛЕВА АНГЕЛОВА   за       
12. МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА  за 
13. НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА   за  
14. НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ   за  
15. НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ   за       
16. ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ   за  
17. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ  за   
18. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА за 
19. УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ    за     
20. ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ    за    
21. ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД   за         

 
С 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” бе прието  

 

Решение № 4–54 
На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл.15, ал.1 и ал.2 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в община Тервел, Общински съвет гр.Тервел Реши: 

 
1. Общински съвет дава съгласието си да се отдадат под наем чрез 

публичен търг за срок от 5 год. следните общински обекти и терени: 
 
1.1. Общински обекти 

 
          - Общинска сграда в с. Безмер кв.29, парцел IX по РП на с. Безмер, за  
магазин ПС с площ 13 кв.м. . АОС № 150а/19.07.2000г. вписан в Агенция по 
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вписванията № 100, том III, вх. регистър № 1230 от 31.05.2005 г. от Служба по 
вписванията гр.Тервел. 
 
          - Общинска сграда в с. Безмер кв.29, парцел IX по РП на с. Безмер, за  
магазин ПС с площ 26,68 кв.м.. АОС № 150а/19.07.2000г. вписан в Агенция по 
вписванията № 100, том III, вх. регистър № 1230 от 31.05.2005 г. от Служба по 
вписванията гр.Тервел. 
 
           - Сладкарница с.Безмер, представляваща общинска сграда с площ 96,00 
кв.м., в УПИ VI по РП на с.Безмер, ул. „Първа” № 39, АЧОС № 1966/14.06.2013г., 
вписан под № 91, том IV, рег. № 1299 от 21.06.2013г. от Служба по 
вписванията гр.Тервел, с очаквана прогнозна стойност за година от 2 234.88 
лв.  
 
          - Барче в с.Ангеларий, представляващо част от сутерена на общинска 
сграда, ползваща се за кметство в кв.2, парцел XI с площ 25,5 кв.м.,  по плана 
на с.Ангеларий и АПОС № 145/21.07.2000г. 
 
         - Част от сграда-пивница с площ 60 кв.м. от общо 220 кв.м. в  кв.12, УПИ-
VII по плана на с.Кочмар, АОС №152/08.08.2000г. 
 

- Едно помещение с полезна площ 14 кв.м. на втори етаж в сградата на 
Стоматология с идентификатор 72271.501.1198.6 по КК на гр.Тервел (сграда с 
пл.№1631 в УПИ I, кв.105 по ПУП на гр.Тервел) и АПОС №69в/14.05.1999г. 
 
           - Отдаване под наем за поставяне на кафе-машина, 2 кв.м. с кадастрален  
номер 72271.501.1468 в сградата на община Тервел-централен вход, АПОС № 
1719/01.09.2011г..  
 
           - Помещение в сградата на кметство с.Зърнево в кв.21 парцел V, 11,50 
кв.м. от общо застроена площ 288 кв.м. с АОС № 141/16.06.2000г. 
 

- Отдаване под наем за поставяне на кафе – машина, с кадастрален 
номер 72271.501.1468 в сградата на община Тервел-другия вход, АПОС № 
1719/01.09.2011г.. 

 
1.2.Общински терени 

  
- Общински терен с площ 48,25 кв.м. от общо 31700 кв.м. за търговски 

обект в кв.28, УПИ II по плана на с. Жегларци. АПОС № 78/12.10.1999г.   
 

            - Находящ се в кв. 105 , парцел I, петно № 1 по ЗРП   на гр. Тервел с АКТ 
за ПЧС № 69г/14.05.1999г. с площ 25 кв.м.. 
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            - Находящ се в кв. 105 , парцел I, петно № 4  по ЗРП на гр. Тервел с АКТ 
за ПЧС № 69г/14.05.1999г.   площ 5 кв.м.. 
 

- Находящ се в кв. 105, парцел I, петно № 7  по ЗРП на гр. Тервел с АКТ за 
ПЧС № 69г/14.05.1999г.  с площ 6 кв.м.  

 
- Находящ се в кв. 40 , парцел III, петно № 6 по ЗРП на гр.Тервел с АКТ за 

ПЧС № 69г/14.05.1999г.   (между музей и ДЗИ) с площ 9 кв.м. 
 
- Находящ се в кв. 105, парцел II, петно № 8  по ЗРП на гр.Тервел с АКТ за 

ПЧС № 943/10.11.2005г.  площ 16 кв.м. . 
 
- Находящ се в кв. 105, парцел II, петно № 7  по ЗРП на гр.Тервел с АКТ за 

ПЧС № 943/10.11.2005г. площ 16 кв.м. 
 
- Находящ се в кв. 105, парцел II, петно № 6  по ЗРП  на гр.Тервел с АКТ 

за ПЧС № 943/10.11.2005г. площ 16 кв.м. (Гюлшен Мустафа)  
   
- Находящ се в кв. 105, парцел II, петно № 5  по ЗРП  на гр. Тервел с АКТ 

за ПЧС № 943/10.11.2005 г. площ 16 кв.м.  
 
- Находящ се в кв. 105, парцел II, петно № 3  по ЗРП  на гр.Тервел с АКТ 

за ПЧС № 943/10.11.2005г. площ 16 кв.м..   
   
- Находящ се в кв. 105, парцел II, петно № 2  по ЗРП на гр.Тервел с АКТ за 

ПЧС № 943/10.11.2005г. площ 16 кв.м. 
 
- Находящ се в кв.40, парцел III (м/у музей и жилищен блок „Химик”) с 

АКТ за ПЧС 52/20.05.1998г. в гр.Тервел 15 кв.м.    
                                              
- Находящ се в кв. 27, парцел XVIII, петно 12 по ЗРП с АКТ за ПЧС № 

61/25.03.1999г. на гр. Тервел с площ 24 кв.м.   
                                                                
- Находящи се в кв. 69 , парцел I   по ЗРП с АКТ за ПЧС № 36/05.15.1998 г.  

на гр. Тервел с площ 17 кв.м. 
 
- Находящ се в кв. 63 , парцел  I  по ЗРП  с АКТ за ПЧС № 205/12.12.2000 г.   

на гр. Тервел с площ 12 кв.м.  
 
- Зелена площ /триъгълник/ между ул. „Княз Борис I” и ул.„Цар Калоян” 

с идевтиф. № 72271.501.1479 по КК на гр. Тервел с АКТ за ПЧС № 
160/04.09.2000г. площ 18 кв.м.                                   
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- Находящ се в кв. 27 , парцелл XVIII петно № 7  по ЗРП   на гр. Тервел с 
АКТ за ПЧС № 61/25.03.1999г. площ 8 кв.м.                                                                                         

 
- Находящ се между кв.57 / 59 по ЗРП с АКТ за ПЧС № 1890/26.12.2012г. 

на  гр. Тервел заемащ тротоарна площ на ул.”Хан Аспарух” с площ 8 кв.м.   
 
- Находящ се в кв. 105, поз. имот № 1139 по ЗРП на гр.Тервел с АКТ за 

ПЧС № 1/03.10.1997г. с площ 10 кв.м.  
                                                                                   
- Находящ се в кв. 28 , парцел II  по ЗРП  на с. Жегларци с площ  40 кв.м с 

АКТ за ПЧС №78/12.10.1999 г./ЗКПУ/ 
                                                                                                                                                                                                                                             

          2.Възлага на кмета на община Тервел последващи съгласно закона  
действия. 

 
 
Премина се към разглеждане на ТОЧКА ОСМА. 
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
 
 
 По точката няма постъпили в деловодството на Общински съвет въпроси от 
граждани и не се направиха изказвания.  
 
 
 

В 14:25 часа поради изчерпване на дневния ред инж.Симеон Симеонов - председател 
на ОбС обяви заседанието за закрито.  

 
 
 
 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:     
                       ( инж. С. Симеонов ) 

 
    
ПРОТОКОЛЧИК:    

       ( Й. Донева ) 
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