
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 
изх.№ РД.01.02 - 21 / 16.01.2019 г. 

 

 

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: Определяне размера на основните трудови 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. 

Действащите основни месечни трудови възнаграждения на кмета на община Елена и 

кметовете на седемте кметства в общината са определени с Решение № 19 / 25.01.2018 г.  

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (ЗДБРБ 2019) е 

предвидено увеличение на средствата за трудови възнаграждения на служителите в 

общинската администрация, включително кметовете на общини и кметства, както и на 

кметските наместници. 

Съгласно последните изменения на ПМС № 67 / 14.04.2010 г., направени с ПМС № 4 / в 

сила от 01.01.2019 г., 

Чл. 5 (16) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на 

кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет 

при условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като 

размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на 

министър. Индивидуалната основна месечна заплата на заместник-кметовете на 

общини/райони се определя в размер до 80 на сто от основната месечна заплата на кмета 

на общината/района, а на кметските наместници – в размер до 80 на сто от средната 

основна месечна заплата за кмет на кметство в общината. 

Тази разпоредба разширява значително границите, в които могат да варират основните 

месечни трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства, които се 

определят от общинския съвет. Същевременно се въвеждат и зависимости и по отношение 
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заплатите на заместник-кметовете и кметските наместници, които се определят от кмета на 

общината. Предлаганите размери на основните месечни трудови възнаграждения на кмета 

на общината и кметовете на кметствата гарантират увеличението на техните заплати, както 

и тези на заместник-кметовете и кметските наместници, с не по-малко от 10%, колкото е и 

това на останалите служители в общинската администрация, а също така и запазването на 

съществуващото съотношение между основните възнаграждения на кметовете на отделните 

кметства в общината. 

Както беше споменато по-горе, компетентният орган, който следва да определи конкретния 

размер на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на 

кметства, е Общински съвет Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации (посл. изм. ПМС № 4 / 10.01.2019 г.), Общински съвет Елена 

Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметствата в община Елена, считано от 01.01.2019 г., както 

следва: 

1. На кмета на община Елена – 2 075 лв. 

2. На кметовете на кметства: 

2.1. На кмета на кметство Константин – 950 лв. 

2.2. На кмета на кметство Майско – 950 лв. 

2.3. На кмета на кметство Беброво – 870 лв. 

2.4. На кмета на кметство Каменари – 780 лв. 

2.5. На кмета на кметство Палици – 780 лв. 

2.6. На кмета на кметство Буйновци – 685 лв. 

2.7. На кмета на кметство Илаков рът – 685 лв. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


