
Приложение № 1 

Годишен план за внасяне на предложения от Общинска администрация – гр. 

Тервел в Общински съвет – гр. Тервел през 2020 г. 

 

 

 

 

м. февруари 2020 г. 

1. Програма за управление на Община Тервел за мандат на местната власт 2019-2023 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2. Средносрочна бюджетна прогноза за 2021 – 2023 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

3. Общински план за младежта 2020 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

4. Одобряване на пазарни оценки на имоти, включени в годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2020г.  

     Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

5. Отчет за дейността на Общински съвет гр. Тервел и неговите комисии за второто 

шестмесечие на 2019 год. 

Вносител: Аксел Наз-Исмаилова – Председател ОбС 

6. Информация за извършената проверка от общинска администрация относно 

неправомерно обработените земи от общинския поземлен фонд и мерки за 

предотвратяване. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

7. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

8. Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

9. Предложения и докладни записки. 

10. Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 

 

 

 

м. март 2020 г.   

1. План за действие на Община Тервел за изпълнение на интеграционните политики през 

2020 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2. Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетните (МКБППМН) при Община 

Тервел за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.  

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 
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4. Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

                                   Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

5. Приемане на Общинска наредба за отпускане на стипендии и еднократно финансово 

стимулиране на деца и младежи с доказани постижения. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

6. Информация за състоянието на водоизточниците на територията на община Тервел. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

7. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

8.Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 

 

 

 

м. април 2020 г. 

1. Отчет на Кмета и Председателя на ОбС за направените разходи за командировки 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2. Програма за дейността на читалищата през 2020 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

 

3.Актуализация на Капиталови разходи на Община Тервел 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

 

4. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 г. на „МЦ ТЕРВЕЛ“ ЕООД гр. Тервел.  

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

5. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

6. Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

                                   Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

7. Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 

 

 

 

 

м. май 2020 г. 

1. Предложение за отдаване под наем  на земеделски земи от Общинския поземлен фонд 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в община Тервел през 2020г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 



3 
 

3. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

4. Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

                                   Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

5.Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 

 

 

 

 

м. юни 2020 г. 

1. Утвърждаване на списък на пътуващите учители, имащи право на транспортни 

разходи от местоживеенето до местоработата и обратно през месеците юли и август 2020 

г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2. Одобряване на пазарни оценки на имоти, включени в годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2020г.  

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

3. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

4. Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

                                   Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

5.Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 

 

 

 

 

м. юли 2020 г. 

1. Отчет на Кмета и Председателя на ОбС за направените разходи за командировки. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2.Актуализация на Капиталови разходи на Община Тервел. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

3. Отчет за изпълнение на Бюджета за 2019 г. , 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. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

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

шестмесечие на 2020 год. 

                                             Вносител: Аксел Наз-Исмаилова – Председател ОбС  
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5. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

 

6. Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

                                   Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

7.Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 

 

 

 

м. август 2020 г. 

1. Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Тервел за първото шестмесечие на 2020 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2. Одобряване съществуването на маломерни и слети паралелки в общинските училища 

на територията на Община Тервел за учебната 2020/ 2021 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

3. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

4. Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

                                   Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

5.Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 

 

 

 

м. септември 2020 г. 

1. Приемане на Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана средносрочна бюджетна 

прогноза за местни дейности в Община Тервел за периода 2022– 2023 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2. Утвърждаване на списък на пътуващите учители, имащи право на транспортни 

разходи от местоживеенето до местоработата и обратно през учебната 2020/2021 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

3.Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в община Тервел през 2020г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

4.Одобряване на пазарни оценки на имоти, включени в годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2020г.  

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

5. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

6. Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 
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м. октомври 2020 г. 

1. Отчет на Кмета и Председателя на ОбС за направените разходи за командировки. 

  Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2.Информация за състоянието и текущите проблеми на образователните звена в Община 

Тервел 

 Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

3.Информация за готовността на Община Тервел за осигуряване на услуги за 

населението при условия на утежнена зимна обстановка 

 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

4. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

5. Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

                                                   Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

6.Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 

 

 

м. ноември 2020 г. 

 

1.Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

                                            Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

3.Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 

 

м. декември 2020 г. 

1. Актуализация на Капиталови разходи на Община Тервел. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

2. Одобряване на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2021 г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

3. Отчет за изразходените средства по културния и спортен календар. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

4. Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение 

                                                   Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

 

5.Изказвания,  питания, становища и предложения  на граждани. 
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Забележка:  

Настоящото предложение има отворен характер.  

При промяна в законодателството, касаещо работата на Общинска 

администрация, с оглед прецизиране на текстове, ще се подготвят предложения и 

докладни записки за приемане на нови или промяна в действащи Наредби, Правилници, 

Стратегии и Програми на общината; актуализация и допълване на Годишната програма 

за управление и разпореждане с общинско имущество през 2020 г. 

Предвижда се внасяне на текущи предложения свързани с разпореждане с имоти 

общинска собственост – решения за провеждане на търгове, приемане на пазарни 

оценки; предоставяне на земи от ОПФ за изпълнение на съдебни решения; учредяване 

право на ползване за разполагане на постоянни пчелини върху имоти общинска 

собственост; предложения, свързани с разрешения за изработване на проекти за ПУП 

или изменението им, както и одобряването им и др.  

При възникнали възможности за кандидатстване с цел получаване на външно 

финансиране , ще се разглеждат докладни записки за проекти, за осигуряване на 

авансово плащане по вече одобрени такива и пр. дейности, свързани с инвестиционната 

дейност на общината. 

При възникване на проблеми, произтичащи от работата на бюджетните звена, ще 

се разглеждат докладни записки , свързани с конкретните въпроси, които са от 

компетенцията на общинския съвет. 

 

 Планът за внасяне на предложения от Общинска администрация не 

изключва провеждане на заседания на Общински съвет – гр. Тервел, или 

включване в дневния ред на заседания на предложения, които да са резултат от 

изготвени от общинския съвет предложения на подзаконови нормативни актове и 

други предложения, касаещи въпроси от местно значение, т.е предложения, които 

произтичат от вменените в Закона правомощия и ангажименти на Общински 

съвет.  


