
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ДУЛОВО, ОБЛ.СИЛИСТРА
ул. “Васил Левски” № 18                                тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово e-mail: obs_dulovo@abv.bg              

Изх.№ 343/19.11.2014г.

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

С В И К В А М

ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се 
проведе на 25.11.2014 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ /вх.№ 88/18.03.2014г./, относно: приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета 
за 2013г. /вх.№ 88/18.03.2014г./

Вносител: д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово

2. ДЗ /вх.№ 336/18.11.2014г./, относно: одобряване разходите за командировка, извършени от 
кмета на общината и председателя на ОбС-Дулово през 2013г.

Вносител: Св.Господинова-дир.  Дирекция „Финанси”

3. ДЗ /вх.№ 337/17.11.2014г./, относно: одобряване разходи за възнаграждение на кмета на 
общината от положен извънреден труд през 2013г.

Вносител: Св.Господинова-дир.  Дирекция „Финанси”

4. ДЗ /вх.№ 338/18.11.2014г./, относно: определяне позицията на община Дулово и за начина на 
гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред на представителя на 
община Дулово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Силистра .

Вносител: д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово

5. ДЗ /вх.№ 339/19.11.2014г./, относно: съгласуване на извършени промени в Годишния план за 
дейността по вътрешен одит на звеното за ВО за 2014г.

Вносител: д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово

6. ДЗ /вх.№ 324/07.11.2014г./, относно: извършване на разпоредителна сделка-продажба на 
служебен автомобил, предоставен на Дома за възрастни хора с психични разстройства в 
с.Правда.

Вносител: д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово

7. ДЗ /вх.№ 332/17.11.2014г./, относно: разпореждане с имот-частна общинска собственост, 
находящ се  в землището на с.Поройно.

Вносител: д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово



8. ДЗ /вх.№ 333/17.11.2014г./, относно: прекратяване на съсобственост на имот по 
регулационния план на с.Прохлада.

Вносител: д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово

9. ДЗ /вх.№ 334/17.11.2014г./, относно: прекратяване на съсобственост на имот по 
регулационния план на с.Черник.

Вносител: д-р Юксел Ахмед-кмет на Община Дулово

10. ДЗ /вх.№ 341/19.11.2014г./, относно: избор на кандидати за съдебни заседатели към районен 
съд-Дулово.

Вносител: инж.Сезгин Галиб - предс.ОбС-Дулово

11. ДЗ /вх.№ 325/11.11.2014г./, относно: внасяне предложение до Министерския съвет на 
РБългария за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: инж.Сезгин Галиб - предс.ОбС-Дулово

12. Разглеждане на заявления от граждани, относно: отпускане на еднократна финансова помощ.
Вносител: инж.Сезгин Галиб - предс.ОбС-Дулово

13. Други въпроси и питания от общински съветници.

В съответствие с чл. 36, ал.1, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на 
Общинския съвет.

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ
Председател ОбС-Дулово
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