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VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 955 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 48/22.02.2019 г. 
 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на основание 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 11 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 5, ал. 16 от 

ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности, в сила от 01.01.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 5 от 15.01.2019 г., в 

сила от 01.01.2019 г. и Докладна записка с вх. № 66 от 14.02.2019 г. след 

проведено поименно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас 

„Против” и 2 (два) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кмета на Община Две могили, считано 
от 01.01.2019 г., както следва: 

1.1. Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили - 2 000.00 (две хиляди) 
лева основна месечна заплата. 

2. Определя основната месечна заплата (ОМЗ) на кметовете на кметства в Община Две 
могили, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

2.1. Ангелина Пенчева Начева – кмет на кметство Баниска – 1 000.00 (хиляда) лева 
основна месечна заплата. 

2.2. Иван Николаев Николаев – кмет на кметство Кацелово – 1 000.00 (хиляда) лева 
основна месечна заплата. 

2.3. Георги Малев Георгиев – кмет на кметство Бъзовец – 1 000.00 (хиляда) лева 
основна месечна заплата. 

2.4. Недко Стефанов Христов – Кмет на кметство Батишница – 1 000.00 (хиляда) лева 
основна месечна заплата. 

2.5. Сетвийе Юсеин Имамова – кмет на кметство Помен – 950.00 (деветстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

2.6. Исмет Рийзаев Османов – кмет на кметство Чилнов – 950.00 (деветстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

2.7. Йордан Тодоров Йорданов – кмет на кметство Острица – 950.00 (деветстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

2.8. Петко Антонов Петков – кмет на кметство Могилино – 950.00 (деветстотин и 
петдесет) лева основна месечна заплата. 

3. Определя допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит (ДТВПТСПО) на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на 
1 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. 

4. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. 
 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


