
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84,тел/факс 08141/28 44, e- mail:obc_dvemogili@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 21 
 

Днес, 06 октомври 2008 година, в 16.00 часа, започна двадесет и  

първото (извънредно) заседание на Общински съвет – Две могили. 
 Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общински 

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 15 (петнадесет) общински 

съветника. 

 Отсъства: 1. Огнян Стефанов Георгиев  

   2. Енчо Петров Стоянов 

 Обяви, че  заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема 

решения. 

В работата на съвета взеха участие, Кмета на Общината,  Кметовете на 

кметства и граждани от Общината.   

Други предложение за изменение или допълнение на проекта за дневен 

ред не бяха направени. 

 При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

  

 1. Върнато за ново разглеждане наше решение № 194 по Протокол 

№ 17/13.08.2008 година. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

 2. Върнато за ново разглеждане наше решение № 198 по Протокол 

№ 17/13.08.2008 година. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

 3. Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община 

Даненберг, Германия. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 4. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете 

на населени места в Община Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 5. Изменение размера на основната месечна заплата на Кмета на 

Общината. 

  Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет  

 6. Определяне размера на средно месечната брутна заплата в 

общинската администрация и второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити в Община Две могили. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

 7. Предоставяне правомощия на „Черни Лом 2008” ЕООД – Две 

могили. 



  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

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

Гласували 15 (петнадесет) съветника.  

 „ За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
   

 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Върнато за ново разглеждане наше решение № 194 по Протокол № 17/ 

13.08.2008 година. 

 Разисквания по първа точка нямаше. 

По първа точка, Общинският съвет, на основание чл. 32, ал. 2, 

изречение 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4, 

изречение 1 и изречение 2, предложение 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 101, ал. 1, изречение 1, 

предложение 1, ал. 6, предложение 1 и 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 224 
 

 1. Отменя свое Решение № 194 по Протокол № 17 от 13.08.2008 година. 
   

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

  

 По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

  Върнато за ново разглеждане наше решение № 198 по Протокол № 17/ 

13.08.2008 година. 

 Разисквания по втора точка нямаше. 

 По втора точка, Общинският съвет, на основание чл. 32, ал. 2, 

изречение 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4, 

изречение 1 и изречение 2, предложение 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 101, ал. 1, изречение 1, 

предложение 1, ал. 6, предложение 1 и 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 225 
 

 1. Отменя свое Решение № 198 по Протокол № 17 от 13.08.2008 година. 
   

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  



 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По трета точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Участие на Община Две могили в съвместен проект с Община 

Даненберг, Германия. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Това участие в този 

съвместен проект е вследствие нашето частно посещение в Германия, където 

се запознахме с Проекта на Община Даненберг. Става въпрос за подготовка и 

произвеждане на био-газ и слънчева енергия – ветрогенератори. В разстояние 

на 5 години ние ще се обучаваме, като се изпращат делегации от общинска 

администрация, включително и съветници от Общински съвет. Ние ги 

поканихме тук, за да могат да се запознаят с нашите особености. По проекта 

ще получим около 50 000 евро, а нашето участие ще е около 10 000 евро. 

Предлагам ви този проект, защото това ще бъде една перспектива за нашата 

област. В проекта за решение, предлагам, то да се допълни със следната 

точка: Необходимите средства за собствено финансиране по проекта в размер 

до 10 000 евро да бъдат осигурени от бюджета на Общината. 

 

 В разисквания по трета точка взеха участие: 

 1. Светлозар Донев – Общински съветник: Преди време имах 

възможност да отида до Германия и видя тази преработка, при която се 

произвежда био-газ. Приветствам този проект, но трябва да се види до каква 

степен ще се реализира разпространението на тази енергия. Също така по 

този начин се решава и екологичния проблем.  

 След приключване разискванията по трета точка, Общинският 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 

10 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 226 
 

 1. Дава съгласието си Община Две могили да участва като наблюдател 

по Проект „Кончерто” с водеща Община Даненберг – Германия. 

 2. За представител на Община Две могили се определя Драгомир 

Дамнов  – Кмет на Община Две могили. 

 3. Необходимите средства за собствено финансиране по проекта в 

размер до 10 000 евро да бъдат осигурени от бюджета на Общината. 

 4. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Две могили – 

Драгомир Дамянов, да предприеме необходимите действия за изпълнение 

решението на общински съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  



 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По четвърта точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на 

населени места в Община Две могили. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: Съобразявал съм се с 

изминалата дейност на кметовете, кой и как се е справял с работата. Също 

така съм си направил справка за заплатите на кметове в другите Общини  и 

смятам, че нашите са добре възнаградени. Съобразявал съм се и с 10 % 

увеличение. Мисля, че добре съм преценил какви да са заплатите на 

кметовете по населени места. 

 Разисквания по четвърта точка нямаше. 

 По четвърта точка, Общинския съвет, на основание чл. 1, ал. 1, т. 5 

от ПМС № 175 от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности, изменено и допълнено с ПМС № 198 от 08.08.2008 г. във връзка 

с чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 11 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 227 
 

1. Определя основна месечна заплата на кметовете на населени места, 

считано от 01.07.2008 година, както следва: 

1.1. На кметове на кметства с. Баниска, с. Бъзовец и с. Кацелово – 

600.00 лева. 

1.2. На кмет на кметство с. Батишница – 586.00 лева. 

 1.3. На кметове на кметства с. Помен, с. Могилино, с. Чилнов, с. 

Острица, с. Каран Върбовка – 550.00 лева. 

2. Упълномощава кмета на общината да организира изпълнението на 

решението. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев – 

Председател на Общинския съвет:  

 Изменение размера на основната месечна заплата на Кмета на 

Общината. 

 Разисквания по пета точка нямаше.  

По пета точка, Общинският съвет, на основание чл. 1, ал. 1, т. 5 от 

ПМС № 175 от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и 



дейности, изменено и допълнено с ПМС № 198 от 08.08.2008 г. във връзка 

с чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 11 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 228 
 

 1. Изменя, считано от 01.07.2008 г. основната месечна заплата на Кмета 

на Община Две могили от 1 147 (хиляда сто четиридесет и седем) лева на 

1 262 (хиляда двеста шестдесет и два) лева.  
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По шеста точка от дневния ред докладва  Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили: 

 Определяне размера на средно месечната брутна заплата в общинската 

администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в 

Община Две могили. 

 Разисквания по шеста точка нямаше. 

По шеста точка, Общинският съвет, на основание чл. 6, ал. 2, 4, 6, 8 

и 10  от ПМС № 175 от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности, изменено и допълнено с ПМС № 198 от 

08.08.2008 г. във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 11 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 229 

 1. Приема средни месечни брутни работни заплати за едно лице от 

персонала, считано от 01.07.2008 година, както следва: 
 

№ Функция, дейност Численост 

на 

персонала 

Средни 

брутни 

заплати/лева/ 

І. ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ   

1. Общинска администрация 54 613,89 

2. Здравеопазване 11,5 487,55 

3. Дом за деца и младежи с.Могилино 42 355,88 

4. Дежурни и техници 8 333,25 

    



ІІ. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ   

1.  Звено КООРС 9 340,12 

2.  Домашен социален патронаж 9 315,83 

3.  БКС 18 355,57 

4.  Обреден дом 3 366,32 

5.  Управл. и контрол на автотранспорта 2 280,60 

6.  Други дейности по икономиката 4 394,58 

    

ІІІ.   ДОФИНАНСИРАНЕ   

1.  Общинска администрация 16 418,94 

2.  Детска ясла 1 324,28 

 

№ Учебно заведение Численост 

на 

персонала 

Средни 

брутни 

заплати/лева/ 

1. ОДК „Д-р Димитър Пангелов” гр. Две 

могили 
5 494,79 

2. ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две 

могили 
29 438,32 

3. ЦДГ „Снежанка” с. Батишница 4 406,15 

4. ЦДГ „Детелина” с. Бъзовец 4 453,98 

5. ЦДГ „Първи юни” с. Баниска 9 399,60 

6. ЦДГ „Олга Жекова” с. Кацелово 4 420,58 
 

2. Упълномощава кмета на общината да организира изпълнението на 

решението. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

По седма точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет 

на Община Две могили: 

 Предоставяне правомощия на „Черни Лом 2008” ЕООД – Две могили. 

 В допълнение, Кмета на Общината каза: За да можем да възложим 

обществена поръчка, трябва да се обяви търг и търговското дружество да 

участва в този търг за тази поръчка. 

  Разисквания по седма точка нямаше. 

По седма точка, Общинският съвет, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 230 



 

 1. Дава съгласие, считано от 01.08.2008 година, търговско дружество  

„Черни Лом 2008” ООД Две могили временно да извършва дейността 

сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депата на територията на 

Община Две могили, до провеждане на конкурсза възлагане на обществена 

поръчка.  

  2. Упълномощава кмета н Общината да назначи комисия, която да 

определи конкурсните условия и тръжна документация за провеждане на 

процедурата. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Осма точка от дневния ред: Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани. 
 

 Изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени. 

 

Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на двадесет и първото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

НН/НН 

    Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

 _____________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


