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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена 

 

Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2021 година 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 18, т. 6 от Вътрешните правила за работната заплата в общинска 

администрация, без бюджетните структури в община Елена, разработени съгласно 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (изм., бр. 103 от 

4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.), служителите могат да получават допълнително 

възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР).  

В края на 2021 г. служителите от бюджетните дейности (без дейност „Общинска 

администрация“), както и тези при второстепенните разпоредители с бюджет, получиха 

ДВПР за годината в размер на 80% от размера на месечното трудово възнаграждение, 

пропорционално на отработеното време. Предстои служителите от дейност „Общинска 

администрация“, заедно с месечните си възнаграждения за м. януари, също да получат 

ДВПР, изчислени по описания по-горе начин. 

Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от същите правила, Общинският съвет може да определя с 

решение допълнителното възнаграждение на кмета на общината по предложение на 

общинския съвет или неговия председател.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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. 18, т. 6 и чл. 27, ал. 1, т. 2 от Вътрешните 
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правила за работната заплата в общинска администрация, без бюджетните структури в 

община Елена, Общински съвет Елена 

Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена за 

постигнати резултати за 2021 година в размер на 2 248 лв. 

 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на Общински съвет ЕЛЕНА 


