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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 64 

 

Днес, на 04.10.2008 г., от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 
присъстваха: 

1. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Микерям Кадир Адям  -член 
5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане докладна записка с вх. № 356/29.09.2008 г. за Изменение размера на 
основната месечна заплата на Кмета на Общината. 
 2. Разглеждане докладна записка с вх. № 357/29.09.2008 г. за Определяне размера 
на средно месечната брутна заплата в общинската администрация и второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити в Община Две могили. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: С решение № 20 от 
04.12.2007г. Общинският съвет определи заплата на кмета в размер на 1147.00 лева. С 
постановление 175 се увеличават заплатите в бюджетните организации. За целта 
общинския съвет трябва на свое заседание да разгледа размера на заплатата на кмета на 
Общината. Това става въз основа на чл. 1 , ал. 1 ,т. 3 от ПМС 175 и във връзка с чл. 21, ал.1, 
т. 5 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 2, т. 11 от Правилника за организация и дейността 
на Общински съвет. Изхождайки от това предлагам заплатата да се увеличи на 1262.00 
лева.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Това решение се взема въз основа на Министерското 
постановлние и смятам, че след като се увеличават заплатите на администрацията, би 
трябвало да се увеличи заплатата на кмета. Подкрепям предложението на Петър Петров и 
ще гласувам „за”. 
 2. Тодор Куцаров:  Съгласен съм с това предложение, смятам че е справедливо. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Считано от 01.07.2008 г. 
се увеличават заплатите на администрациите. Това става въз основа на същото 
Постановление 175 на Министерски съвет и неговото изменение с № 198 от 08.08.2008 г. 
 

Функция, дейност Численост 

на 

персонала 

Средни 

брутни 

заплати/лева/ 

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ   

Общинска администрация 54 613,89 

Здравеопазване 11,5 487,55 

Дом за деца и младежи с.Могилино 42 355,88 
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Дежурни и техници 8 333,25 

   

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ   

Звено КООРС 9 340,12 

Домашен социален патронаж 9 315,83 

БКС 18 355,57 

Обреден дом 3 366,32 

Управл. и контрол на автотранспорта 2 280,60 

Други дейности по икономиката 4 394,58 

ДОФИНАНСИРАНЕ   

Общинска администрация 16 418,94 

Детска ясла 1 324,28 
 

Учебно заведение Численост 

на 

персонала 

Средни 

брутни 

заплати/лева/ 

ОДК „Д-р Димитър Пангелов” гр. Две могили 5 494,79 

ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Две могили 29 438,32 

ЦДГ „Снежанка” с. Батишница 4 406,15 

ЦДГ „Детелина” с. Бъзовец 4 453,98 

ЦДГ „Първи юни” с. Баниска 9 399,60 

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

  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Тодор Куцаров: Смятам, че средната заплата в общинска администрация е 
сравинително добра, но малки са заплатите в общинска отговорност, дежурни техници и там 
трябва да се помисли за тяхното увеличаване. Но ние трябва да приемем предложението на 
общинска администрация, те са направили сметка за възможностите на Общинския съвет. 
 2. Красимир Кунев: Хората смятат, че заплатите в Общината са много големи, но аз 
смятам, че с това минимално увеличение заплатите са недостатъчни и правителството и 
Общината трябва да помислят за едно по драстично увеличение на заплатите. 
 3. Микерям Адям: Съгласна съм с предложението за увеличение на заплатите и , че 
това са възможностите на бюджета.  
  

 След приключване на разискванията, комисията приема следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да даде 
съгласие за Изменение размера на основната месечна заплата на Кмета на Общината. 
 2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да даде 
съгласие за Определяне размера на средно месечната брутна заплата в общинската 
администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Две 
могили. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 
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4. ………………………        5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов                                  (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 

 


