
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  
 

№ 53/23.03.2000 г. 
 

ПРОТОКОЛ №9/23.03.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне на средни месечни брутни работни 
заплати на работещите в бюджетната сфера в Община Елена и 
утвърждаване на средствата за работна заплата за 2000 г. в 
съответствие с ПМС №25/02.03.2000 г. за работната заплата в 
бюджетните организации и дейности през 2000 г., ДВ бр.19/2000 
година 

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

и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, т.2 от 
забележките към Приложение №1 към чл.1, ал.1, т.1 и т.17 от забележките към 
Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС №25 от 2000 г., ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА  
 

Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Определя основната месечна работна заплата на кмета на общината от 1 

януари 2000 г. в размер на 70 на сто от основната месечна работна заплата на 
народен представител. Допълнително възнаграждение за продължителна работа 
да се определя по 0.6 на сто за всяка година трудов стаж и в процент към 
основната работна заплата. 

2.Определя основната месечна работна заплата на кметовете на кметства 
и на кметските наместници от 01.01.2000 г., както следва: 

 
 

Кмет на кметство 
Кметски наместник 

% на основната РЗ на кмет и 
кметски наместник към основната 

месечна РЗ на народен 
представител 

І. Кметове на кметства до 40 на сто 
- Кмет на кметство Беброво     30 на сто 
- Кмет на кметство Майско     33 на сто 
- Кмет на кметство Константин     33 на сто 
ІІ. Кметски наместници До 30 на сто 
- на с.Буйновци      25 на сто 
- на с.Каменари      25 на сто 
- на с.Дрента      24 на сто 
- на с.Илаков рът      24 на сто 
- на с.Костел      24 на сто 
- на с.Марян      24 на сто 



- на с.Мийковци      24 на сто 
- на с.Палици      24 на сто 
- на с.Руховци      24 на сто 
- на Средни колиби      24 на сто 
- на с.Тодювци      24 на сто 
- на с.Чакали      24 на сто 
- на с.Яковци      25 на сто 
 

Допълнително възнаграждение за продължителна работа на кметовете на 
кметства и кметски наместници да се определя по 0.6 на сто за всяка година 
трудов стаж и в процент към основната работна заплата. 

3. Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице за 
работещите в общинска администрация и звената към нея от 01.01.2000 г. и 
утвърждава средствата за работна заплата за 2000 г., както следва: 

 
Функция, дейност Средна брутна 

РЗ в лева от 
01.01.2000 г. 

Средства за РЗ 
в лева за 2000 г. 

1. Общинска администрация 213,33 143358 
2. БКС 160,40 12511 
3. Пазар 167,44 1005 
4. Спортна база 191,82 288 
5. Поземлена комисия 228,78 19218 

 
4. Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице по 

дейности в рамките на определените от отраслови министерства и 
диференцирани за общината средни месечни брутни работни заплати от 
01.01.2000 г. и средствата за работна заплата, както следва: 

 
Функция, дейност Средна брутна РЗ 

в лева от 01.01.2000 г.
Средства за РЗ 
в лева за 2000 г. 

 
Образование 163,41 480417 
в т.ч. педагогически персонал 187,57 Х 
- непедагогически персонал 105,35 Х 
1. Общообразователни 
училища 

166,47 Х 

2. ЦДГ 149,00 Х 
3. Общежития 181,70 Х 
4. Други дейности за децата 154,40 Х 
5. Други дейности 178,60 Х 
Здравеопазване 146,00 162063 
в т.ч. за висш персонал  237,00 Х 
1. Общинска болница 149,34 Х 
2. Детска ясла 122,50 Х 
Мед.център - І 146,00 Х 
Служби за соц.подпомагане 41,61 100260 
1. ОССП 176,49 Х 
2. ДДЮТУИ с.Илаков рът 135,84 Х 



3. ДСП 124,50 Х 
Култура 142,00 21300 
1. Библиотека 135,68 Х 
2. Музей 146,28 Х 
3. Други дейности по културата 140,09 Х 

 
5. Възлага на кмета на общината със заповед да определя основните 

работни заплати на кметове и кметски наместници и средните брутни работни 
заплати по отрасли и дейности през 2000 г. в съответствие с приети от 
Министерския съвет, нормативни актове, както и да актуализира средствата за 
работна заплата по отрасли в съответствие с приети нови нормативни актове по 
заплащането. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
        /д-р Д.Лаловска/ 


