
Приложение № 1 към Решение № 3-31/13.04.2016г. 

 

ПЛАН 
За  

работа на Общински съвет гр.Тервел през 2016г. 
 
 

МЕСЕЦ АПРИЛ 
 
1. Приемане План за работата и календарен график за провеждане на 
заседанията на Общински съвет гр.Тервел през 2016г.   

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Председател на ОбС 
 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2015г. на „МЦ ТЕРВЕЛ“ ЕООД 
гр.Тервел.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

3.  Приемане на Общински план за младежта за 2016г.  
   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 

 
4. Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тервел 
2016г. - 2020г. 

   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

5. Приемане на Оперативен план за изпълнениe на Стратегия за развитие на 
социалните услуги за 2017 год. 

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

 
МЕСЕЦ МАЙ 
 
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 енергийна ефективност за периода 2016г. - 2020г. 
   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 

 
4. Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. 

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

5.Приемане на Наредба за организация и управление на ритуалните 
дейности на територията на Община Тервел. 

   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

6.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 
 

7. 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 
 

8. Съгласие за кандидатстване с проекти по мярка 7.2. на ПРСР 2014г.- 2020г. 
   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 

 
9.Предложения и докладни записки. 
 
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 
 
МЕСЕЦ ЮНИ 
 
1. Приемане структурата на Общинска администрация в община Тервел и 
одобряване общата численост.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 
2. Запознаване на Общински съвет с длъжностното щатно разписание и 
работните заплати в общинска администрация Тервел. 

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 
3. Информация относно броя на работещите учители след навършена 
пенсионна възраст в училищата и детските градини на община Тервел и 
специалности, по които има недостиг на педагози.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

4. Утвърждаване на маршрутите, списъка на длъжностите и лицата, имащи 
право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и 
обратно през месеците юли и август 2016г.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 



3. 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 
 

4.Предложения и докладни записки. 
 
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
 
 
МЕСЕЦ ЮЛИ 
 
1. Програма за управление на отпадъците в Община Тервел 2016г. - 2020г. 

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

2. Отчет за изпълнение на Общинска програма за превенция на насилието 
между учениците 2011г. - 2015г. 

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

3. Общинска програма за превенция на насилието между учениците 2016г.-
2019г. 

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

4. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Тервел и неговите комисии за 
първото шестмесечие на 2016г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Председател на ОбС 
 

5. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Тервел за първото 
шестмесечие на 2016г.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

6. Актуализация и допълване на Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинско имущество за 2016г. 

   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

7. Изменение и допълнение в Наредба за администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Тервел - такси за ЦДГ 

   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

8. Преобразуване на ОДК „Малкият принц“ гр. Тервел в Общински център за 
личностното развитие. 

   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

9.Приемане на правилник за дейността на Общински център за личностното 
развитие. 

   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 



10. Актуализация на Капиталови разходи на Община Тервел 
Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 

 
11.Предложения и докладни записки. 
 
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 
 

МЕСЕЦ АВГУСТ 
 
1. Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на 
спортните клубове.  

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Председател на ОбС 
 

2. Отчет за дейността на ФК „Септември“ 98 гр.Тервел за първото 
шестмесечие на 2016г.  

Вносител: Георги Костов –Председател на ФК „Септември“ 98   
  

3. Приемане на финансов отчет  на „МЦ ТЕРВЕЛ“ ЕООД гр.Тервел. за първото 
шестмесечие на 2016г.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

4.Одобряване съществуването на маломерни и слети паралелки в 
общинските училища на територията на Община Тервел за учебната 2016/ 
2017 г. 

   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
    

5. Актуализиране на маршрутите и списъка на длъжностите лица, имащи 
право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и 
обратно през 2016г. 

   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 
6.Предложения и докладни записки. 
 
7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
 
 
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  
 
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 на Община Тервел за първото 
шестмесечие на 2016г.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 



 
3.Приемане на Проектобюджет за 2017г. и актуализирана средносрочна 
бюджетна прогноза за местни дейности в Община Тервел за периода 2017г.-
2019 г.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

4. Съгласие за ползване на мостово финансиране за строеж на ПСОВ – Тервел. 
   Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 

 
5. Информация за състоянието на материалната база и готовността на 
училищата и детските градини за учебната 2016 г.-2017г. Извършени 
ремонтни работи в училищата и детските градини и реализирани проекти 
през последните 4 години. Вложени финансови средства при реализиране на 
проектите и ремонтните работи.  

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

 
 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 
 
1. Програма на Общински съвет за сътрудничество по етническите и 
демографските въпроси (ОбССЕДВ) на община Тервел за периода 2016-2020г. 

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

2. Информация относно готовността на община Тервел за зимното 
поддържане на Общинската пътна мрежа и улиците в населените места.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

3.Информация относно сключените от община Тервел договори за отдаване 
на общинска собственост под наем и концесии. Постъпили финансови 
средства от тях.  

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

3.Предложения и докладни записки. 
 
4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
 
 
МЕСЕЦ НОЕМВРИ  
 
1. Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 
финансова помощ на граждани.   

                                    Вносител: инж. Симеон Симеонов, Председател на ОбС 



 
2. Информация за състоянието на водоснабдяването в община Тервел.   
                                           Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 

 
3. Запознаване на Общински съвет с вътрешните правила за работните 
заплати в община Тервел и устройствения правилник на общинската 
администрация.   

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

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

Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

2. Актуализация на Капиталови разходи на Община Тервел 
Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 
 

3. Одобряване на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2017г. 
Вносител: инж. Живко Георгиев, Кмет на община Тервел 

 
4.Предложения и докладни записки. 
 
5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 
 

 
 

 
 
 


