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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРУСАРЦИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА–Кмет на Община БРУСАРЦИ
ОТНОСНО: Определяне на допълнителни възнаграждения на заместник кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници в Община
Брусарци за постигнати резултати през пьрвото тримесечие на 2014г.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
За първото тримесечие на 2014г. моята оценката за работата на заместниккметовете, кметовете и кметските наместници е много добра. Изключително
отговорно изпълняваха своите задължения, при стриктно спазване на
определените срокове за изпълнение на поставените задачи, с проява на висок
професионализъм .
Ръководените от тях звена успешно реализираха всички инициативи, чрез
които се допринесе за съществено подобряване на дейността на общинската
администрация и обслужването на гражданите, поради което считам за уместно
да бъдат стимулирани с допълнителни възнаграждения за постигнати резултати.
Съгласно чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 2010г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности икономията на средствата за заплати може да се
използва текущо или с натрупване само за изплащане на допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата
нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата. В тази връзка
съгласно чл.27, т.1 от Вътрешните правила за заплатите в Общинска
администрация - Брусарци, разработени в съответствие с Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129
от 26.06.2012г. Общинският съвет може да определя с решение допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати на заместник – кметовете на общината,
кметовете на кметства и кметските наместници по предложение на кмета на
общината.
Във връзка с дадените ми права с горе посочените нормативни документи
и предвид извършената работа през изтеклия период, считам за уместно да
бъдат стимулирани с допълнителни възнаграждения за постигнати резултати,
както следва :

1.Петър Цветков Димитров – зам.-кмет на Община Брусарци -500 лв.
2.Наталия Руменова Димитрова – зам-кмет на Община Брусарци – 500 лв.
3. Огнян Иринов Йорданов – кмет на Кметство с. Василовци – 300 лв.
4. Петър Борисов Спасов – кмет на Кметство с.Крива бара - 300 лв.
5.Бойка Георгиева Христова – кмет на Кметство с.Смирненски -300 лв.
6. Румен Йосифов Савов – кмет на Кметство с.Дондуково - 300 лв.
7. Цеко Живков Цеков – кметски наместник с.Дъбова махала - 250 лв.
8.Кръсто Цаков Георгиев – кметски наместник с. Буковец - 200 лв.
9.Николай Малинов Никитов–кметски наместник с.Княжева махала –
250лв.
10. Галя Василева Иванова-кметски наместник с.Киселево-250 лв.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Брусарци
следния ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4, ал.5 от ПМС №
67/2010г. , чл.19, т.6 и чл.27, т. 1 от Вътрешните правила за заплатите в
Общинска администрация Брусарци,Общински съвет – Брусарци определя
размера на допълнителните възнаграждения на зам.-кметовете, кметовете на
кметства и кметските наместници за постигнати резултати през първото
тримесечие на 2014г., както следва :
1. Петър Цветков Димитров– зам.-кмет на Община Брусарци - 500 лв.
2. Наталия Руменова Димитров- зам.- кмет на Община Брусарци -500 лв.
3. Огнян Иринов Йорданов – кмет на Кметство с. Василовци - 300 лв
4. Петър Борисов Спасов – кмет на Кметство с.Крива бара - 300 лв.
5. Бойка Георгиева Христова – кмет на Кметство с.Смирненски -300 лв.
6. Румен Йосифов Савов – кмет на Кметство с.Дондуково - 300 лв
7. Цеко Живков Цеков– кметски наместник с.Дъбова махала - 250 лв.
8. Кръсто Цаков Георгиев–кметски наместник с. Буковец - 200 лв.
9.Николай Малинов Никитов–кметски наместник с.Княжева махала–
250лв
10.Галя Василева Иванова-кметски наместник с.Киселево-250 лв.
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