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изх.№ РД.01.02 - _____ / 19.11.2015 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и
кметовете на кметства в община Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), Общинският съвет определя размера на трудовите
възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за
работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
Действащото основно месечно трудово възнаграждение на кмета на община Елена е
определено с Решение № 4 / 18.11.2011 г. Със същото решение са определени основните
месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства Беброво, Константин и Майско,
които впоследствие са актуализирани с Решение № 7 / 22.01.2015 г. на Общински съвет
Елена.
В следващата таблица са показани конкретните размери на основните месечни трудови
възнаграждения към момента, като за кметовете на новообразуваните кметства Каменари,
Палици, Буйновци и Илаков рът, са посочени заплатите на кметските наместници,
определени с поименното щатно разписание, утвърдено от кмета на общината. В таблицата
са посочени и границите (минимална и максимална) на съответните основни месечни
трудови възнаграждения, определени в Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от
2010 г. за заплатите в бюджетните организации, изменено с § 7 от ПЗР към ПМС № 3 от
2014 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2014 г.
Длъжност
Кмет на община Елена
Кмет на кметство Константин
Кмет на кметство Майско

Ниво и степен
на ОМВ
Ниво 5,
степен 2
Ниво 16,
степен 1
Ниво 16,
степен 1

Минимална Максимална Действащо
граница
граница
ОМВ
730 лв.

2 400 лв.

1 462 лв.

390 лв.

1 400 лв.

630 лв.

390 лв.

1 400 лв.

630 лв.

Кмет на кметство Беброво
Кмет на кметство Каменари*
Кмет на кметство Палици*
Кмет на кметство Буйновци*
Кмет на кметство Илаков рът*

Ниво 18,
степен 1
Ниво 18,
степен 1
Ниво 18,
степен 1
Ниво 18,
степен 1
Ниво 18,
степен 1

380 лв.

1 300 лв.

580 лв.

380 лв.

1 300 лв.

430 лв.

380 лв.

1 300 лв.

430 лв.

380 лв.

1 300 лв.

335 лв.

380 лв.

1 300 лв.

335 лв.

* - досегашен кметски наместник

Към горепосочените основни месечни трудови възнаграждения се начислява допълнително
възнаграждение за професионален опит и стаж в зависимост от прослуженото време.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 / 2010
г. за заплатите в бюджетните организации, изменено с § 7 от ПЗР към ПМС № 3 / 2014 г. за
изпълнение на държавния бюджет за 2014 г., Общински съвет Елена
Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметствата в община Елена, считано от 05.11.2015 г., както
следва:
1.1. На кмета на община Елена – 1 535 лв.
1.2. На кмета на кметство Константин – 660 лв.
1.3. На кмета на кметство Майско – 660 лв.
1.4. На кмета на кметство Беброво – 610 лв.
1.5. На кмета на кметство Каменари – 540 лв.
1.6. На кмета на кметство Палици – 540 лв.
1.7. На кмета на кметство Буйновци – 470 лв.
1.8. На кмета на кметство Илаков рът – 470 лв.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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