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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ТУР НА ИЗБОРИ 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИЦИ, ПРОВЕДЕНИ НА 27.10.2019 г. 
 

Уважаеми съграждани, 
Представяме Ви резултатите от първия тур на изборите за кмет на община Тервел, 

кметове на населени места и за общински съветници, провели се на 27.10.2019 г.  
 Резултатите от избора за кмет на община са следните: Симеон Симеонов – 3 224 гласа, 

Аксел Наз – 2 491 гласа, Пламен Желязков – 1750 гласа, Станимир Любенов – 212 гласа и 

Костадин Станчев – 164 гласа. С „Не подкрепям никого“ са гласували 93-ма 

гласоподаватели.За да се избере кмет на Общината , трябва да се проведе балотаж между 

Симеон Симеонов и Аксел Наз.  

 Резултатите от избори за общински съветници са следните: ПП ГЕРБ – 2 367 гласа, ПП 

ДПС – 2 040 гласа, БСП за България – 1270 гласа, ПП Народна партия свобода и достойнство 

– 308 гласа, Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ – 169 гласа, ВОЛЯ – 150 гласа, 

ПП ВМРО-БНД – 126 гласа, ПП“Никола Петков“ – 47 гласа, НФСБ -  42 гласа. Общинските 

съветници от ПП ГЕРБ ще са девет, от ПП ДПС – седем и от БСП за България – пет. Други 

формации няма да бъдат представени в общинския съвет. След решение на ОИК Тервел 

списъкът на съветниците в новия общински съвет, преди втория тур на изборите са: Аксел 

Наз от ПП ДПС, Андрей Вълов от ПП ГЕРБ, Андриана Йорданова от КП БСП за България, 

Бюрхан Дюкянджи от ПП ДПС, Георги Янков от ПП ГЕРБ, Даил Мехмед от ПП ДПС, Живка 

Ненова от ПП ГЕРБ, Живко Желязков от ПП ГЕРБ, Ибрям Сполу от ПП ДПС, Исмет Абил от 

ПП ДПС, Калоян Тодоров от КП БСП за България, Мария Гочева от КП БСП за България, 

Марияна Пасева от ПП ДПС, Милен Петров от КП БСП за България, Нико Радев от ПП ГЕРБ, 

Петър Бончев от ПП ГЕРБ, Пламен Желязков от КП БСП за България, Сали Сали от ПП ГЕРБ, 

Симеон Симеонов от ПП ГЕРБ, Стефко Денев от ПП ГЕРБ, Фикрет Ахмед от ПП ДПС. 

На 29.10.2019 г. Аксел Наз, кандидат за кмет на Община Тервел внесе заявление, с 

което се отлазва от участието си в балотажа за кмет на Община Тервел в полза на Пламен 

Желязков от БСП. Съгласно резултатите от първия тур на изборите за кмет Аксел Наз 

трябваше да се яви на балотаж със Симеон Симеонов от ГЕРБ. Участието на Пламен 

Желязков в балотажа ще става факт след внесеното заявление от ДПС. В резултат на това 

балотажът ще бъде между Симеон Симеонов от ГЕРБ и Пламен Желязков от БСП. Новината 



разбуни духовете в Тервел и предизвика публичен дебат, иницииран от Севдалена Станева 

и Нели Денева. Поканени за участие в дебата бяха Симеон Симеонов, Пламен Желязков, 

Аксел Наз и досегашният кмет Живко Георгиев. Пламен Желязков отказа участие, а Аксел 

Наз не се яви. Участваха Живко Георгиев и Симеон Симеонов. Дебатът се проведе на 31.10 

при изключителен интерес. Беше воден, заснет и директно излъчен в интернет от Радио 

„Добруджа“. Присъстващите участници отговориха на въпросите на организаторите и на 

въпроси от залата. Публикуваме въпросите, които останаха без отговор вследствие на 

отсъствието на двама от участниците.  

ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ОСТАНАХА  БЕЗ  ОТГОВОР НА ДЕБАТА, ПОРАДИ ОТСЪСТВИЕТО НА 

ПОКАНЕНИТЕ: 

ВЪПРОСИ КЪМ ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ: 

Въпрос № 1: Г-н Желязков, от изявлението Ви е видно, че за Вас оттеглянето на ДПС от 

балотажа е било изненада.Колективен или едноличен акт е решението да станете 

кандидат в балотажа, подкрепен от ДПС - отказването във Ваша полза от тяхна страна на 

практика е подкрепа за Вас. В случай, че решението Ви не е взето еднолично, това значи 

ли, че Изпълнителното бюро на БСП и общинските съветници от листата Ви твърдо стоят 

зад това решение?  

Въпрос № 2: Г-н Желязков, какво се договорихте с ДПС в замяна на тяхната подкрепа? 

Имате ли конкретна договорка за разпределяне на ръководните позиции в общината? В 

случай, че твърдите, че все още няма споразумение между Вас, какви са условията, които 

Ви изглеждат приемливи и сте готов да представите за обсъждане пред колективните 

органи на БСП в общината? 

Въпрос № 3: Оповестихте предизборна платформа, която съдържа  обещанието да 

подобрите събираемостта на местните приходи и да намалите корупцията в общината. Вие 

бяхте заместник-кмет в ресора, който се занимава с финансите на общината. Какво имахте 

предвид като казвате, че ще подобрите събираемостта на местните приходи и ще 

намалите корупцията в общината? Кое Ви попречи да повишите събираемостта на 

приходите досега и кой или кои са корумпираните  в Община Тервел? 

ВЪПРОСИ КЪМ ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ ОТ ЗАЛАТА НА ДЕБАТА: 
Въпроси от Маринела Димитрова:  

Г-н Желязков, какво направихте Вие като зам.кмет за с.Нова Камена?Стояхме седем 

месеца без улично осветление, защото все забравяхте да изпратите вишката. Четири 

години не можахте да оградите и гробищния парк, а обещавахте.На такава подкрепа ли да 

разчитаме от Вас като кмет или ще стане още по-лошо? 

Г-н Желязков, следя социалните мрежи и виждам,че от няколко фалшиви профила и от 

профилите на Марияна Пасева и Павлин Петков се сипят хули срещу мен, Маринела 

Димитрова. Също и срещу Живко Георгиев и Дияна Илиева.Те не участват в изборите и 

прекратяват работата си в общината.Сега,след като заедно с ДПС отивате на избори и 

Марияна и Павлин Ви подкрепят, Вие приемате ли за нормална такава тяхна подкрепа? Не 



си ли говорите за това с тях? Днес получих заплаха през фейсбук от същите хора,че 4 

години ще стоя на стола и ще получавам заплата, а за селото няма да има и един лев.Какво 

мислите за това? 

Въпроси от Севдалена Станева: 

Г-н Желязков, щом е толкова лесно да спечелиш избори с подкрепата на ДПС, защо, 

според Вас досегашния кмет на БСП Живко Георгиев не е приемал такава подкрепа, а се е 

борил за гласовете на жителите на общината без машинации? 

Г-н Желязков, За Вас гласуваха голяма част от традиционните симпатизанти на БСП, 

каквато съм и аз.Вие убеден ли сте, че тези хора са съгласни с Вашето решение да се явите 

на избори с подкрепата на ДПС?  

ВЪПРОСИ КЪМ АКСЕЛ НАЗ 
Въпрос № 1:Госпожо Наз, Вие показахте в медиите кампания „в очи с избирателите-от 

човек, на човек“. След толкова усилия да се срещнете с всеки избирател , сега Вие се 

отказвате от балотажа за кмет на Община Тервел.Не мислите ли, че изоставяте тези 31 % 

от хората в Община Тервел, които са Ви повярвали и са гласували за Вас? Как им 

обяснявате това Ваше решение?  

Въпрос № 2: Какви условия договорихте с Пламен Желязков за Вашето отказване от 

балотажа? В случай, че заявите, че нямате споразумение за разпределяне на конкретни 

ръководни длъжности в общината, какви условия подготвяте , за да ги поставите на БСП в 

замяна на Вашата подкрепа? 

Въпрос № 3: По време на мандат 2015-2019 г. Вашата политическа група в общинския 

съвет неколкократно постави въпроса за ползване на детски градини без такси.Сега, 

въпреки, че от началото на 2020 г. вече е осигурен държавен механизъм за частично 

подпомагане на общините със средства за покриване на таксите за детски градини към 

общините, във Вашата предизборна платформа не бе оповестен такъв приоритет.Как ще 

обясните това? 

 
ВЪПРОСИ ОТ ЗАЛАТА: 

Въпроси от Сали Сали: 

1.На какво основание се отказвате от балотажа и защо? 

2.Защо оттеглянето би било по-добре за ДПС? 

3.Какво да си мислят хората, които са Ви подкрепили на местните избори и как ще се 

отрази това на балотажа? 

 
В петнадесет села на Община Тервел гражданите избираха кмет на населеното си 

място още на първи тур. В с.Божан вече има избран кмет и това е досегашния кмет на 

селото от ПП ДПС Ердинч Мехмедов. Той е получил подкрепа със 166 гласа и е следван от 

Сезгин Мехмед от ПП ГЕРБ, който е получил резултат от 92 гласа. В с.Бонево също има 

избран кмет – досегашния кмет Шефкъ Джефер от ПП ДПС. Той има подкрепа от 37 гласа и 



е следван от Салим Феим от ПП Народна Партия Свобода и Достойнство, който има 34 

гласа. В с.Главанци има избран кмет – Междие Насъф , досегашен кмет от ПП ДПС. За нея 

са гласували 45 души от селото. В с.Градница също има избран кмет и това е Танер Ниязи 

от ПП ГЕРБ, избран с 83 гласа. Досегашния кмет Мехмедали Мехмедали от ДПС има 

подкрепа от 60 гласоподаватели. В с.Жегларци си избраха кмет на първи тур и това е 

досегашния кмет на селото Муталиб Халил от ПП ДПС. Той е избран с убедителна 

преднина от 317 гласа. В с.Зърнево кмет на селото вече е Гюлай Бекир. Тя е получила 

подкрепата на 461 души от с.Зърнево, които представляват 51% от общия брой гласували. 

В с.Коларци избран на първи тур кмет на кметство е Фикрет Мюрсел от ПП 

ДПС.Кандидатът на ПП ГЕРБ Тефик Ибрям е получил 68 гласа, а на БСП за България – 

Веселин Вълев – 41 гласа. В с. Нова Камена избраха на първи тур за свой кмет Маринела 

Димитрова, кандидат на ПП ГЕРБ - досегашен независим кмет на селото. Тя има 209 гласа 

от общо гласувалите 280 души. 

В някои населени места предстои балотаж. В Балик в оспорвана битка и на балотаж са 

Ханъмсер Асан от ПП ГЕРБ ( 76 гласа) и Джемалдин Ниязи от ПП ДПС (73 гласа) . В с. Безмер 

също предстои балотаж между Бейхан Ахмед от ПП ГЕРБ (242 гласа) и Милен Николов от 

БСП за България (238 гласа). В с.Каблешково предстои балотаж между Радослава Пейчева 

от БСП за България и Алтан Сиязим от ДПС. В с.Орляк предстои балотаж между Мустафа 

Ибраим, кандидат на ПП ГЕРБ (325 гласа) и Юркие Мустафа , досегашен кмет на селото от 

ПП ДПС (226 гласа). 

 

 

 

 
 
 

 
 

УВАЖАЕМИ  УЧИТЕЛИ, ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, ДЕЯТЕЛИ НА СЛОВОТО,ПРОСВЕТАТА И 

КУЛТУРАТА, 

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ! 

Във времето, в което мислите на хората все по-често са копирани от фейсбук , 

имаме нужда от слова, заредени с въпроси, чиито отговори да търсим. Имаме нужда от 

нови будители, които да учат децата ни да разсъждават и да търсят истината, да 

преценяват и претеглят, да се разграничават от крайностите, но да различават доброто 

от лошото, лъжата от истината, искреността от лицемерието. 

Всички Вие, хората, които работите с деца и младежи, които сеете семето на 

традициите, които учите младите да разсъждават и да защитават тезите си, които 

създавате храна за духа човешки, сте нашите съвременни будители. 

Желая Ви здраве и сили, за да се справите с предизвикателството на 

бездуховността. Призовани сте да го направите и ние Ви вярваме - за това, че ще го 

направите. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

ИНЖ.ЖИВКО ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 


