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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 179 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 16/18.07.2008 г. 
 

По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

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

т. 24 и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема Програма за стратегическо развитие на „Черни Лом 2008” – 

ЕООД град Две могили – Приложение № 1. 

2. Одобрява структура на персонала на „Черни Лом 2008” – ЕООД град 

Две могили – Приложение № 2. 
 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала: 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 

mailto:e-mail@&dve


  Приложение № 1 
 

П Р О Г Р А М А  
ЗА 

 СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА „ЧЕРНИ ЛОМ 2008” – ЕООД  

ГРАД ДВЕ МОГИЛИ 2008 – 2011 ГОДИНА 

 

 1. Предмет на дейност – сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 

на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територията на Общината; 

туристическа и рекламна дейност; хотелиерство и ресторантьорство; 

снегопочистване; строително-монтажна, ремонтно-строителна дейност и 

други дейности. 

2.Цели: 

 2.1. Започва се със сметосъбиренето и сметоизвозването в Общината.  

 2.2. Поддържане на чистотата на територията на Общината – тук имам 

впредвид подъдржането на гробищните паркове, парковете и градините, 

пасищата и мерите и крайпътните тревни площи, които са обслужват от 

Общината и трябва да се преведат в добър европейски вид . 

 2.3. Туристическа и рекламна дейност както хотелиерство и 

ресторантьорство – целта, която си поставяме е да се приведе в добър външен 

вид хижата на пещера „ Орлова чука „ както и самата пещера.  

 2.4. Снегопочистване – за по-добро и по-бързо, както и ефикасно и 

ефективно почистване на снежната покривка през зимния сезон. 

 2.5. Строително-монтажна и ремонтно-строителна дейност – тук имам 

впредвид при извършване  на тези дейности в Общината да се сформара една 

бригада от специалисти за извършване на този вид дейност. 

 3. Начин на изпълнение: 

 3.1. За осъществяването на сметосъбирането и сметоизвозването е 

необходимо да се закупи поне 2 броя комбинирани ( за кофи и контейнери 

тип „Бобр”) сметоизвозващи машини и необходимия брой кофи за смет и 

контейнери тип „Бобр”. Общината е спечелила програма по ПУДООС, която 

е одобрена и трябва в най-кратък срок да се проведат търгове за закупуване 

на необходимите за целта машини, съоръжения и оборудване.  

 3.2.За осъществяването на втората цел - поддъдржането на гробищните 

паркове, парковете и градините, пасищата и мерите и крайпътните тревни 

площи е необходимо да се закупи: комбинирана моторна косачка и храсторез 

- 4 брой, роторна косачка -  1 брой за поддържане крайпътния банкет и 

пасищата и мерите– това е прикачен инвентар, който може да се постави на 

трактора МТЗ 80, който го имаме. Два  броя шаси Т16М. 

 3.3. Тук е необходимо да се обзаведе хижата на пещера   „ Орлова чука 

„, да се отвори едно заведение за обслужване на посетителите на Пещерата, 

след време да се пристои една малка постройка от типа „външен бар”, 

необходими са пейки и маси за почивка и отдих. Вътрешното обзавеждане е 

под всякаква критика – нови легла и нарове за спане, нови дюшеци, нов 

постелъчен материал, евентуално да се види от закритите училища и детски 



градини, ако е възможно да се използва някой кухненски шкаф или нещо 

друго за вътрешното обзавеждане, щори за прозорците , също така и във 

посетителския център. Да се види и вземе телевизора от областа за 

наблюдение на прилепите от посетиттелския център. Да се закупят 

обозначителни табели и рекламни материали, които да се поставят на 

необходимите за целта места, които да насочват посетителите към Пещерата. 

Трябва да се изгради тоалетна, която да отговаря на изискванията. Имам 

впредвид яма с дъно и стени за да може да се издърпват с ямопочистваща 

машина с цел да не се замърсява околната среда. 

 3.4. За снегопочистването и снегоподдържането на уличната мрежа 

имам две идеи: първата е да се закупи един прикачен роторен снегорин, а 

втората да се закупи един комбиниран трактор, на който да се постави и 

фандрома – през летния период да се използва като багер за строителни и 

изкопни дейности, а през зимата за снегопочистване с граблото или роторен 

снегорин. Да закупим прикачен инвентар към трактора за разхвърляне на 

пясъка. 

 3.5. За строително-ремонтните дейности е необходимо да се сформира 

бригада от специалисти, които да извършват ремонтите в общината, също 

така да се закупи едно товаро-пътническо пикапче, с което по-бързо и лесно 

да се придвижва тази група. Да се закупи една платформа, която да може да 

превозва наличния малък валяк ( той е повреден и може да закупим друг по-

малък) и машина за рязане на асфалт, с тази налична техника ще могат да се 

извършват кърпежи по улиците, където е необходимо и няма да трябва да се 

използват външни услуги от други фирми. За да може да превозваме асфалта 

е необходимо да се закупи малък самосвал от 3 до 5 тона. 
  

 За по-доброто осъществяване на тези дейности е необходимо и 

помещения за персонала. Може да се пристои някое хале за 2-3 канцеларии. 

Необходим е и един лек автомобил за доставка на материали и други.  

 

Приложение № 2 

 

СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА НА " ЧЕРНИ ЛОМ - 2008 " ЕООД ГР. ДВЕ МОГИЛИ

УПРАВИТЕЛ - 1

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ-КАСИЕР - 1

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ТРАКТОРИСТИ ПЕЩЕРА " ОРЛОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ШОФЬОРИ - 2 БРОЯ 3 БРОЯ ЧУКА " - 3 БРОЯ

ДЕЙНОСТИТЕ - 1 БРОЙ РАБОТНИЦИ - 4 БРОЯ

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ОХРАНА - 2 БРОЯ

БРИГАДА - 3 БРОЯ КОСАЧИ - 2 БРОЯ

 


