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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2015 година 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 19, т. 6 от Вътрешните правила за заплатите в общинска администрация в община 

Елена, разработени съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната 

администрация, приета с ПМС № 129 / 26.06.2012 г., служителите могат да получават 

допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Съгласно чл. 27, т. 1 от същите 

правила, Общинският съвет може да определя с решение допълнителните възнаграждения на 

кметовете на кметства по предложение на кмета на общината.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 19, т. 6 и чл. 27, т. 1 от Вътрешните правила за заплатите в 

общинска администрация в община Елена, Общински съвет – Елена 

Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати за 2015 година на база отработено време, както 

следва: 

1. На кмета на кметство Майско –  528 лв.; 

2. На кмета на кметство Константин – 528 лв.; 

3. На кмета на кметство Беброво – 488 лв. 

4. На кмета на кметство Каменари – 72 лв. 

5. На кмета на кметство Палици – 72 лв. 

6. На кмета на кметство Буйновци – 63 лв. 

7. На кмета на кметство Илаков рът – 63 лв. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


