
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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
За създаване оптимална организация    на   образователно-възпитателния процес, с 

цел  осъществяване   на   качествено образование    в  училища и целодневните   детски 
градини в община Дулово, по предложение на кмета на общината с Докладна записка  
рег.вх.№  299/15.10.2014г., по т.1.1. от дневния ред, след   явно гласуване, с 24  гласа „ЗА”;    
„ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – 2,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 496

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1 т.3 от ЗМСМА, чл.  11, 
ал.1, т.2, ал.7, чл.2а, ал.1 от Наредба №7 от 29.12.2000г. на Министъра на образованието и 
науката за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /загл.доп.-
ДВ, бр.27 от 2008г./, чл.12 ал.5 от Наредба № 3/18.02.2008г. на Министъра на 
образованието и науката  за нормите на преподавателска работа и определяне числеността 
на персонала в системата на народната просвета

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Разрешава функционирането на маломерни самостоятелни паралелки в Х  и ХI 
клас на СОУ „Йордан Йовков”- с.Окорш за учебната 2014/2015г., без допълнителни 
средства извън определените единни разходни стандарти.

2. Разкрива трета група в ЦДГ „Здравец”с.Чернолик за учебната 2014/2015г.
3. Увеличава числеността на персонала на ЦДГ „Пролет”с.Межден с 0,5 щатна 

бройка непедагогически персонал през учебната 2014/2015година.
4. Възлага на кмета на община Дулово да извърши всички необходими действия за 

законосъобразното изпълнение на настоящото решение. 
5. Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на 

област Силистра  в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд-Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
В Община Дулово са получени писма от Агенция „Пътна инфраструктура“, с които 

сме уведомени, че агенцията като конкретен бенефициент по ОП „Регионално развитие 
2007 – 2013г.“ кандидатства за финансиране от ОПРР на проекти за рехабилитация на 
„Рехабилитация и реконструкция на път III-2307 „път II-23-Руйно-Яребица-Главиница“ от 
км 0+000 до км 6+208,68“ и рехабилитация на „Рехабилитация и реконструкция на път 
III-235„път II-23 Окорш-Паисиево-Звенемир-Вълкан-Листец-Подлес-Главиница“ от км 0
+000 до км 25+178,92“. Съгласно изискванията на програмата в срок от 5 години след 
завършване изпълнението на дейностите е забранено извършването на дейности, които 
биха довели до нарушаване на ново изградените обекти. 

Предвид изложеното, по предложение на кмета на общината с Докладна записка  
рег.вх.№  291/09.10.2014г., по т.1.2. от дневния ред, след   явно гласуване, с 26  гласа „ЗА”;    
„ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 497
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация
Общински съвет-Дулово   

р е ш и:
1. Декларира, че към момента на кандидатстване за финансиране от ОПРР за 

рехабилитация на „Рехабилитация и реконструкция на път III-2307 „път II-23-
Руйно-Яребица-Главиница“ от км 0+000 до км 6+208,68“ и рехабилитация на 
„Рехабилитация и реконструкция на път III-235„път II-23 Окорш-Паисиево-
Звенемир-Вълкан-Листец-Подлес-Главиница“ от км 0+000 до км 25+178,92“ 
подземната техническа инфраструктура на територията на населените места от 
Община Дулово, през които преминават път III-2307 и път III-235 е напълно 
изградена и/или реконструирана.

2. Не предвижда планово изграждане или реконструкция  на съществуващата 
подземна инфраструктура за период от 5/пет/ години след приключване на 
дейностите по рехабилитация на „Рехабилитация и реконструкция на път III-2307 
„път II-23-Руйно-Яребица-Главиница“ от км 0+000 до км 6+208,68“ по протежение 
на участъците, които ще бъдат реконструирани и рехабилитарани по проекта.

3. Не предвижда планово изграждане или реконструкция  на съществуващата 
подземна инфраструктура за период от 5/пет/ години след приключване на 
дейностите по рехабилитация на „Рехабилитация и реконструкция на път III-235
„път II-23 Окорш-Паисиево-Звенемир-Вълкан-Листец-Подлес-Главиница“ от км 0
+000 до км 25+178,92“ по протежение на участъците, които ще бъдат 
реконструирани и рехабилитирани по проекта.

4. Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на 
област Силистра  в 7-дневен срок от приемането му.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
В община Дулово функционира Дом за възрастни хора с психични разстройства 

(ДВХПР) с.Правда, който е специализирана институция и предоставя социална услуга на 
34 потребители. Социалната политика на Република България е насочена към 
деинституционализация – закриване  чрез преобразуване на съществуващите социални 
институции /т.нар.”домове”/ в центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. Тази 
социална услуга създава на потребителите-хора с психични разстройства, среда за живот 
близка до семейната. За тази цел е необходимо ДВХПР с.Правда да се преобразува в нов 
вид услуга, като най удачно е там да се разкрият два центъра за настаняване от семеен тип.

Предвид изложеното, по т.1.3. от дневния ред, след   явно гласуване, с 26  гласа 
„ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 498
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1 т.7 от ЗМСМА,  и 

чл.36”в”, ал.3,т.1 и чл.36, ал.2 т.7”а” от Правилника за прилагане на закона за социално 
подпомагане

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Променя вида на функциониращата в с.Правда, общ.Дулово,  социална услуга Дом 
за възрастни хора с психични разстройства, с капацитет-34 места в: 

• Център за настаняване от семеен тип № 1, с капацитет 15 места;
• Център за настаняване от семеен тип № 2 , с капацитет 15 места,

делегирани от държавата дейности, чрез извършване на компенсирана промяна, 
считано от 01.04.2015 година.

2. Възлага на кмета на община Дулово да изпрати решението до Директора на ДСП-
Дулово за изразяване на становище и изпращане на необходимите документи, 
съгласно ППЗСП до Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” 
гр.Силистра за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията 
за социално подпомагане София, съгласно чл.36 „в” ППЗСП.

3. Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на 
област Силистра  в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд-Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с предложението по Докладна записка от кмета на община Дулово с рег. 

вх.№ 303/16.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно гласуване, по т.1.4. 
от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  
Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 499
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.29, ал.1 от 

Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Дулово

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с  имоти 
общинска собственост за 2014 г., като я допълва с поземлен имот с номер 
ПИ:060005, по картата на възстановена собственост в землището на с. Черник, 
ЕКАТТЕ 81966, с площ от 4,744 дка /четири декара седемстотин четиридесет и 
четири квадратни метра/, с начин на трайно ползване „Нива”, пета категория на 
земята, находящ се в местността „До село”,  описан в АЧОС: 5716/25.09.2014г., 
вписан в Служба по вписвания с вх.рег.номер 1442/26.09.2014 г.

2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на поземлен имот с номер 
ПИ:060005, ЕКАТТЕ 81966, с площ от 4,744 дка /четири  декара седемстотин 
четиридесет и четири квадратни метра/, с начин на трайно ползване „Нива”,  
находящ се в землището на с. Черник, в местността „До село”, пета категория на 
земята,  описан в АЧОС: 5716/25.09.2014г., вписан с Служба по вписвания с 
вх.рег.номер 1442/26.09.2014 г., на пазарна цена от 4 660,00 лв. /четири хиляди 
шестстотин и шестдесет лева / без ДДС и данъчна оценка в размер на 581.10 
лв.       /петстотин осемдесет и един лев и десет стотинки /.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната 
цена на имота, описан в т. 2.

4. Възлага на кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия 
по разпореждане с имота.

5. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с постъпило предложение по Докладна записка от кмета на община 

Дулово с рег. вх.№ 304/16.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно 
гласуване, по т.1.5. от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” 
– няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 500
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.28, ал.1 т.1 от 

Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Дулово

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с  имоти 
общинска собственост за 2014 г., като я допълва със следния имот-частна общинска 
собственост: Урегулиран поземлен имот с номер УПИ IV(четвърти), в кв.29 
(двадесет и девети), с площ от 489 /четиристотин осемдесет и девет/ кв.м,  по план 
за регулация на с.Яребица, жилищен, незастроен, описан в АЧОС: 
1471/25.09.2014г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.номер 1441/26.09.2014 г.

2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на Урегулиран поземлен имот 
с номер УПИ IV(четвърти), в кв.29(двадесет и девети), с площ от 489 /
четиристотин осемдесет и девет/ кв.м , по плана за регулация на с.Яребица, 
жилищен, незастроен, описан в АЧОС: 1471/25.09.2014г., вписан в Служба по 
вписвания с вх.рег.номер 1441/26.09.2014 г., на пазарна цена от 1 915,00 лв. /хиляда 
деветстотин и петнадесет лева / без ДДС и данъчна оценка в размер на 1 829.30 лв. /
хиляда осемстотин двадесет и девет лева и тридесет стотинки /.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната 
цена на имота, описан в т. 2.

4. Възлага на кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия 
по разпореждане с имота.

5. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с постъпило предложение по Докладна записка от кмета на община 

Дулово с рег. вх.№ 305/16.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно 
гласуване, по т.1.6. от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” 
– няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 501
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.28, ал.1 т.1 от 

Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Дулово

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с  имоти 
общинска собственост за 2014 г., като я допълва със следния имот-частна общинска 
собственост: Урегулиран поземлен имот с номер УПИ IХ-общ.(девети общински), 
в кв.15(петнадесети), с площ от 1100кв. м./ хиляда и сто квадратни метра/, по план 
за регулация на с. Раздел,  описан в АЧОС: 1470/25.09.2014г., вписан в Служба по 
вписвания с вх.рег.номер 1440/26.09.2014 г.

2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на  недвижим имот: Урегулиран 
поземлен имот с номер УПИ IХ-общ.(девети общински), в кв.15(петнадесети), с 
площ от 1100кв. м./ хиляда и сто квадратни метра/, по план за регулация на с. 
Раздел,  описан в АЧОС: 1470/25.09.2014г., вписан в Служба по вписвания с 
вх.рег.номер 1440/26.09.2014 г., на пазарна цена от 2 402,00 лв. /две хиляди 
четиристотин и два лева/  без ДДС и данъчна оценка в размер на 2 296.80 лв. /две 
хиляди двеста деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки /.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната 
цена на имота, описан в т. 2.

4. Възлага на кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия 
по разпореждане с имота.

5. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с постъпило предложение по Докладна записка от кмета на община 

Дулово с рег. вх.№ 306/16.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно 
гласуване, по т.1.7. от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” 
– няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 502
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.29, ал.1  от 

Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Дулово

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с    имоти и вещи 
общинска собственост за 2014 г., като я допълва с имот-частна общинска 
собственост, представляващ Поземлен имот  с номер 112036, находящ се в 
землището на с. Боил, местността „КРАЙ  СЕЛО”, с площ от  1.219 кв.м. / хиляда 
двеста и деветнадесет квадратни метра /, с начин на трайно ползване „Нива”, трета  
категория на земята, описан в АЧОС: 5191/08.11.2004 г., вписан с Служба по 
вписвания с вх.рег.номер 1769/14.12.2004 г., при съседи имоти с номера 112027, 
019007, 019008, 112034, 112028.

2. Да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен явен търг на поземлен 
имот  с номер 112036, находящ се в землището на с. Боил, местността „КРАЙ  
СЕЛО”, с площ от 1.219 кв.м. / хиляда двеста и деветнадесет квадратни метра /, с 
начин на трайно ползване „Нива”, трета  категория на земята, описан в АЧОС: 
5191/08.11.2004 г., вписан с Служба по вписвания с вх.рег.номер 1769/14.12.2004 г., 
на пазарна цена от 1086,00 лв./ хиляда осемдесет и шест лева / без ДДС, стъпка за 
наддаване 108.60 лв. / сто и осем лева и 60 ст. / и данъчна оценка в размер на 188,20 
лв. / сто осемдесет и осем лева и 20 ст. /.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната 
цена на имота, описан в т. 2.

4. Възлага на кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия 
по разпореждане с имота.

5. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с постъпило предложение по Докладна записка от кмета на община 

Дулово с рег. вх.№ 308/16.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно 
гласуване, по т.1.8. от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” 
– няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 503
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.29, ал.1  от 

Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Дулово

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2014 г., като я допълва с поземлен имот с номер 
ПИ:064083, по картата на възстановена собственост в землището на с. Колобър, 
ЕКАТТЕ 38073, с площ от 1,506 дка /един декар петстотин и шест квадратни метра/, 
с начин на трайно ползване „Нива”, трета категория на земята, находящ се в 
местността „Край селото”,  описан в АЧОС: 5714/29.08.2014г., вписан в Служба по 
вписвания с вх.рег.номер 1362/01.09.2014 г.

2. Да се извърши продажба чрез провеждане на  публичен явен търг на поземлен 
имот с номер ПИ:064083, с площ от 1,506 дка /един декар петстотин и шест 
квадратни метра/, с начин на трайно ползване „Нива”,  находящ се в землището на 
с. Колобър, в местността „Край селото”, трета категория на земята,  описан в АЧОС: 
5714/29.08.2014г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.номер 1362/01.09.2014 г., 
на пазарна цена от 1 512,00 лв./хиляда петстотин и дванадесет лева/ без ДДС и 
данъчна оценка в размер на 254.60 лв. /двеста петдесет и четири лева и шестдесет 
стотинки /.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната 
цена на имота, описан в т. 2.

4. Възлага на кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия 
по разпореждане с имота.

5. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с постъпило предложение по Докладна записка от кмета на община 

Дулово с рег. вх.№ 309/16.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно 
гласуване, по т.1.9. от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” 
– няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 504
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.29, ал.1  от 

Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Дулово

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с  имоти 
общинска собственост за 2014 г., като я допълва с поземлен имот с номер 
ПИ:064204, по картата на възстановена собственост в землището на с.Колобър, 
ЕКАТТЕ 38073, с площ от 4,542 дка /четири декара петстотин четиридесет и два 
квадратни метра/, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория на земята, 
находящ се в местността „Край селото”,  описан в АЧОС: 5715/29.08.2014г., вписан 
с Служба по вписвания с вх.рег.номер 1361/01.09.2014 г.

2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен явен търг на поземлен имот 
с номер ПИ:064204, с площ от 4,542 дка /четири декара петстотин четиридесет и 
два квадратни метра/, с начин на трайно ползване „нива”,  находящ се в землището 
на с.Колобър, в местността „Край селото”, трета категория на земята,  описан в 
АЧОС: 5715/29.08.2014г., вписан с Служба по вписвания с вх.рег.номер 
1361/01.09.2014 г., на пазарна цена от 4 556,00 лв. /четири хиляди петстотин 
петдесет и шест лева/  без ДДС и данъчна оценка в размер на 701.10 лв. / 
седемстотин и един лев и десет стотинки /.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната 
цена на имота, описан в т. 2.

4. Възлага на кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия 
по разпореждане с имота.

5. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с постъпило предложение по Докладна записка от кмета на община 

Дулово с рег. вх.№ 307/16.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно 
гласуване, по т.1.10. от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” 
– няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 505
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.36, ал.1 т.2 от ЗОС , във връзка с 

чл.33 от Закона за собствеността 
Общински съвет-Дулово   

р е ш и:
1. Да се прекрати съсобствеността  чрез продажба на общинската част от           

поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.3137 в урбанизирана 
територия в промишлена зона юг по кадастралната карта на гр. Дулово, целият с 
площ от  5445 кв.м. /пет хиляди и четиристотин четиридесет и пет квадратни 
метра /, от които 209 кв.м. /двеста и девет квадратни метра/ са общинска 
собственост , описани в АЧОС:1468/29.08.2014 г.., вписан в Служба по вписвания с 
вх.рег. номер 1360/01.09.2014 г.  на пазарна  цена от  1 322, 00 лв. /хиляда триста 
двадесет и два  лева/ и данъчна оценка за имота в размер на  1073, 20 лв. /хиляда 
седемдесет и три лева и двадесет стотинки/, на съсобственика ЗАИТ МЮЗЕЛИФ 
САЛИ, с ЕГН:5201145664, с постоянен адрес гр.Дулово, ул.Шуменско шосе 104.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната 
цена на общинската част от имота, описан в т. 1.

3. Възлага на кмета на Община Дулово да издаде заповед и сключи договор за покупко 
– продажба за общинската част от имота.

4. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с постъпило предложение по Докладна записка от кмета на община 

Дулово с рег. вх.№ 310/17.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно 
гласуване, по т.1.11. от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” 
– няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 506
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.36, ал.1 т.2 от ЗОС , във връзка с 

чл.33 от Закона за собствеността 
Общински съвет-Дулово   

р е ш и:
1. Да се  прекрати съсобствеността  чрез продажба на общинската част от           

урегулиран поземлен имот УПИ XVI-624 /шестнадесети с планоснимачен номер 
шестстотин двадесет и четири/, в кв. 4 /четвърти/, по план за регулация на с. Окорш, 
с предназначение за „Комплексно обществено обслужване”, целият с площ от  963 
кв.м. /деветстотин шестдесет и три квадратни метра/, от които 148.84 кв.м. /сто 
четиридесет и осем точка осемдесет и четири квадратни метра/ са общинска 
собственост , описани в АЧОС:1472/30.09.2014 г., вписан в Служба по вписвания с 
вх.рег.№1479/01.10.2014 г.  на пазарна  цена от  965, 00 лв. /деветстотин шестдесет 
и пет  лева/ без ДДС, и данъчна оценка за имота в размер на  919,10 лв. /деветстотин 
и деветнадесет лева и десет стотинки/, на съсобственика ГЕОРГИ ИВАНОВ 
ГЕОРГИЕВ, с постоянен адрес с. Окорш, ул. „Лом” №1.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната 
цена на общинската част от имота, описан в т. 1.

3. Възлага на кмета на Община Дулово да издаде заповед и сключи договор за покупко 
– продажба за общинската част от имота.

4. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с постъпило предложение по Докладна записка от кмета на община 

Дулово с рег. вх.№ 302/16.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно 
гласуване, по т.1.12. от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” 
– няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 507
          На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС , 

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот-частна общинска 
собственост по кадастрална карта на гр. Дулово, а именно помещение с площ 25 
кв.м. на втория етаж на сграда с ид.№24030.501.1712.1, разположена в ПИ с ид.№ 
24030.501.1712, гр.Дулово, ул. „Д-р Н. Русев” № 2, с предназначение - за офис, 
целият със застроена площ 359 кв.м., описан в АЧОС №1439/20.12.2013г., вписан в 
Служба по вписвания с вх.рег.№2352/20.12.2013г., Акт № 200, том 8, за срок от 3/
три/ години, в полза на Сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество 
„Караджата” гр.Дулово, с БУЛСТАТ:118032469, със седалище гр.Дулово, 
бул.”Възраждане” №5, представлявано от Валентин Петров Грънчаров – 
Председател на сдружението.

2. Приема пропуснатите ползи за Община Дулово от безвъзмездно отдаденото 
помещение, съгласно Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. 
полезна площ при предоставяне на недвижими имоти /помещения и прилежащи 
терени/ в  размер  16,25 лв. /шестнадесет лева и 25ст./ за месец.

3. Възлага на кмета на Община Дулово да издаде заповед и сключи договор за 
учредяване право на ползване върху част от имот-частна общинска собственост, 
описана в т.1.

4. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
Във връзка с постъпило предложение по Докладна записка от кмета на община 

Дулово с рег. вх.№ 315/22.10.2014г., след направените разисквания и поименно явно 
гласуване, по т.1.13. от дневния ред, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” 
– няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 508

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  от ЗМСМА,   чл.6, ал.1 ЗОС , чл.124а от 
Закона за устройство на територията

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Обявява поземлен имот-публична общинска собственост, с идентификатор 
24030.501.9201 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Дулово, за 
частна общинска собственост.

2. Допуска изработването на ПУП-план за регулация и застрояване за изменение на 
уличната регулация на ул. „Хан Аспарух” гр.Дулово от осова точка 87 до осова 
точка 88.

3. Възлага на кмета на община Дулово да извърши необходимите действия по 
изпълнение на решението.

4. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител 
на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
С писмо рег.№ 661/07.10.2014г.  Силистренски окръжен съд ни уведомява за 

изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд гр.Дулово и необходимостта 
от провеждане на процедура по избор на нови съдебни заседатели за мандат 2015-2019г.
В изпълнение на Наредба № 1/03.02.2011г. за съдебните заседатели е необходимо да се 
проведе процедура за избор на съдебни заседатели.

Предвид изложеното, по т.2.1. от дневния ред, след направените разисквания и  явно 
гласуване,с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският 
съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 509

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2,  от ЗМСМА

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

Изгражда  временна комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен 
съд Дулово за мандат 2015/2019г. ,  в следния състав:

Председател:     ГЮНЕР НИХАТ АХМЕД – общински съветник;

Членове:             ГЮНЕР ХАЛИЛ ХАКЪ – общински съветник;
КУДРЕТ НАСУФ РЕМЗИ – общински съветник;
ФАТМЕ МУТАЛИБ НЕБИ – общински съветник;
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА РАНЧЕВА – общински съветник.

Комисията да изготви и внесе в Общински съвет-Дулово предложение с кандидати за 
съдебни заседатели към Районен съд гр.Дулово.
Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и областния управител на 
Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година
В деловодството на Общински съвет-Дулово e депозирано  Заявление от Мерлин 

Джелял Ешреф /вх. № 295/10.10.2014г./ с адрес: с.Паисиево, общ.Дулово, ул. 
„Независимост” № 66, относно  отпускане на персонална пенсия.
С Разпореждание № Ра-6269/17.09.2013г. на Териториално поделение на НОИ гр.Силистра 
е отказано  отпускане на наследствена пенсия, тъй като наследодателят няма необходимия 
осигурителен стаж и възраст към датата на смъртта. Съгласно чл.92 от Кодекса за 
социално осигуряване /КСО/  Министерският съвет по определен от него ред  и условия, в 
изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са на 
лице някои от изискванията за придобиване правото на пенсия по КСО, или не отговарят 
на условията за отпускане на какъвто и да е вид пенсия, съгласно българското 
законодателство. Условията за изготвяне на предложението са посочени в чл.7, ал.4 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, като едно от тях е решение, прието на 
заседание на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет.

Във връзка с изложеното, по т.2.2. от дневния ред, след направените разисквания и  
явно гласуване, с  26  гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма ,  
Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 510
Поради трудното социално положение на семейството, на основание чл. 17, ал. 1, т. 

7, чл. 21, ал. 1, т. 23,  чл. 22, ал. 1  Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсии и осигурителен стаж, чл.92 от 
Кодекса за социално осигуряване, 

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република 
България за отпускане на персонална пенсия на МЕРЛИН ДЖЕЛЯЛ ЕШРЕФ, с 
ЕГН: 9504225632, с постоянен адрес: с.Паисиево, общ. Дулово, област Силистра, 
ул. „Независимост” № 66.

2. Възлага на кмета на община Дулово  да извърши необходимите действия по 
изпълнение на решението.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния 
управител на област Силистра в 7-дневен срок.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово



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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 31

28.10.2014 година

Във връзка с Докладна записка вх.№ 298/14.10.2014г. от управителя на общинското 
дружество „МБАЛ-Дулово” ЕООД, относно предоговаряне на банков кредит № 097LD-
S000055/16.10.2012г., по т.3. от дневния ред, след направените разисквания и поименно 
явно гласуване, от общ брой гласували-16 общински съветници,  с  16  гласа „ЗА”;    
„ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

     Р Е Ш Е Н И Е   № 511
Предвид поетите ангажименти по сключени споразумения за разсрочено плащане 

на натрупали се задължения към основни доставчици на  „МБАЛ-Дулово” ЕООД, с цел 
обезпечаване на финансов ресурс за осъществяване дейността на общинското дружество,  
на основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА 

Общински съвет-Дулово   
р е ш и:

1. Дава съгласие за предоговаряне на Погасителния план към Договор № 097LD-
S000055/16.10.2012г. с Първа инвестиционна банка , клон Силистра, филиал 
Дулово, с възможност  месечните погасителни  вноски да останат в размер на  
3 000 /три хиляди/лева до м.август 2015 г. и една изравнителна вноска през 
м.септември 2015г.  в размер на 87 333,34/осемдесет и седем хиляди триста 
тридесет и три лева и 34ст./. Всички останали параметри остават в сила без 
промяна.

2. Възлага и делегира права на д-р Стефан Стойчев-управител на „МБАЛ-
Дулово”ЕООД гр.Дулово да подпише анекс към Договора за кредит, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 
на т. 1 от настоящото решение.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния 
управител на област Силистра в 7-дневен срок.

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред 
Административен съд Силистра.

инж.Сезгин Галиб
Председател ОбС-Дулово


