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Приложение №2 

 

Годишен план за работа 

 на Общински съвет Тервел през 2023г. 

 

м. Февруари 2023г. 

1.Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2023г. 

                                    Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

2. Определяне маломерни имоти от ООФ И ОПФ, които могат да се отдават под наем за 

една година без търг или конкурс за стопанската 2023-2024г. 

                                    Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

3.Определяне земеделски земи от ОПФ, които могат да се отдават под наем за една 

година без търг или конкурс. 

                                    Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

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

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

м. Март 2023г. 

1. Приемане на Наредба за спазване на обществения ред, опазване на околната среда, 

имуществото на гражданите и поддържане чистота в населените места на територията 

на община Тервел.       

 Вносител: Мария Гочева, Председател на Общински съвет Тервел 

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

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

м. Април 2023г. 

1. Приемане на бюджета на Община Тервел за 2023г., капиталова програма за 2023г. и 

актуализирана средносрочна прогноза за местни дейности 2023-2025г. – в срок до 20 

работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за 2023г. - прогнозен 

период. 

                                                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 2022/2023г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 



2 
 

3. Отчет на кмета и председателя на Общински съвет за направените разходи за 

командировки. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

4.Програма за дейността на читалищата през 2022г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

5.Предложение за  Планираните в Община Тервел социално услуги на общинско и 

областно ниво. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

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

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

м. Май 2023г. 

1. Приемане на отчет за дейността и финансов отчет за 2022г. на МЦ „Тервел” ЕООД 

гр. Тервел. 

Вносител: Кмет на Община Тервел, Управител на МЦ 

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

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

м.Юни 2023г. 

 1. Отчет за дейността на Общински съвет Тервел и неговите комисии. 

                                     Вносител: Мария Гочева, Председател на Общински съвет Тервел 

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

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

 м. Юли 2023г. 

1. Отчет на кмета и председателя на Общински съвет за направените разходи за 

командировки. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

2.Отчет за изпълнение на Бюджета за 2022г. ,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 

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Тервел. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

4.Предложения, докладни записки по различни въпроси от местно значение. 
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5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

м. Август 2023г. 

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

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 2023/2024г. 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

3. Изразяване на съгласие за предоставяне на имотите-полски пътища на територията 

на Община Тервел на участниците в споразуменията по чл.37в, ал.16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи 

                                                Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

4. Провеждане на търг за продажба на имоти собственост на Община Тервел включени 

в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество. 

                                                Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

5. Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд. 

                                    Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

6.Приемане на отчет за дейността и финансов отчет на МЦ Тервел ЕООД гр. Тервел за 

първото шестмесечие на 2023г. 

Вносител: Кмет на Община Тервел, Управител на МЦ 

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

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

м.Септември 2023г. 

1.Приемане на Проектобюджет за 2024г. и актуализирана средносрочна бюджетна 

прогноза за местни дейности в Община Тервел за периода 2025– 2026 г. - прогнозно 

Вносител: инж. Симеон Симеонов, Кмет на Община Тервел 

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

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

 

   Така  представения план за работа има отворен характер. При необходимост ще се 

подготвят предложения и докладни записки за приемане на нови или изменение на 

действащи Правилници, наредби, стратегии и програми. 

   При възникване на различни проблеми, ще се разглеждат докладни записки, свързани 

с конкретни въпроси, които са от компетенцията на общинския съвет. 


