
 

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И   С  Ъ  В  Е  Т–Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул. “Ил.Макариополски” №24, тел./факс (06151)25-57 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№160/30.11.2000 г. 
 

ПРОТОКОЛ №19/30.11.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне на средни месечни брутни работни 
заплати за работещите в бюджетната сфера в община 
Елена от 01.10.2000 г. и утвърждаване на допълнителни 
средства за работна заплата 

   
  На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.6,ал.1 и ал.3 
от ПМС №25/2000 г.,изменено и допълнено с ПМС №224/27.10.2000 
г.,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И : 
 

 1.Определя средна месечна брутна работна заплата на едно лице за 
общинска администрация от 01.06.2000 г. в размер на 221.30 лв. във връзка с 
прилагане на Закона за държавния служител. 
 2.Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице за 
работещите в общинска администрация и звената към нея от 01.10.2000 г. и 
утвърждава допълнителни средства за работна заплата за 2000г .,както следва: 
Функция,дейност                     Средна брутна               Допълнителни 
             РЗ в лева от                  средства за РЗ 

01.10.2000 г.                   от 01.10.2000 . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.Общинска администр.                   243.43                        5033 лв. 
2.БКС             179.02              363 лв. 
3.Поземлена комисия        251.66                     480 лв. 

3.Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице по 
дейности,в рамките на определените от отрасловите министерства и 
диференцирани за общината средни месечни брутни работни заплати от 
01.10.2000 г.,както следва: 
 
 
 
 
           



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Функция,дейност           Средна брутна      Допълнителни 
      РЗ в лева от     средства за РЗ 

01.10.2000 г.  от 01.10.2000 г. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Образование      193.68  4218 лв. 
в т.ч педагогически персонал   221.70       х 
        непедагогически персонал  124.98       х 
 1.Общообразователни училища 198.00           х 
 2.ЦДГ      178.10                                х 
 3.Общежития    190.00                                х 
 4.Др.дейности за децата           190.70                                 х        
 5.Др.дейности по образованието 203.00                                 х 
Здравеопазване     166.00   6092 лв. 

1.Общинска болница   172.06   5524 лв. 
 2.Детска ясла    134.75      423 
 3.Др.дейности по здравеопазване 132.94    145 
Служби за социално подпомагане  156.67   2665 
 1.ОССП    198.52                 х 
 2.ДДМУИ с.Илаков рът  149.42                                        х 
 3.ДСП     137.00                                        х 
Култура     156.00     595 
 1.Библиотека    147.68        х 
 2.Музей     161.32                                 х 
 3.Др.дейности по културата     154.06                                 х 
 
 
 
 
 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
         /д-р Д.Лаловска/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


