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Изх. №.......................................... 
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 
от Протокол № 45 
от заседанието на 31.10.2014г. 
по точка 4 от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Определяне на допълнителни възнаграждения  на заместник -кметовете, 
кметовете на кметства и кметските наместници в Община Брусарци за постигнати 
резултати през третото тримесечие на 2014г. 
 

РЕШЕНИЕ № 304 
 

            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.4, ал.5 от ПМС № 67/2010г., чл.19, т.6 и чл.27, т. 1 , т.2  
от Вътрешните правила за заплатите в Общинска администрация Брусарци, Общински съвет  
Брусарци  

РЕШИ: 
 

дава съгласие за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и 
определя размера на допълнителните възнаграждения: 
1. На зам.-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници за третото тримесечие на 
2014г., както следва: 
 1. Петър Цветков Димитров– зам.-кмет на Община Брусарци   -  450 лв. 
 2. Наталия  Руменова Димитров- зам.- кмет на Община Брусарци  -  450 лв. 
 3. Огнян Иринов Йорданов – кмет на Кметство с. Василовци   -  390 лв. 
 4. Петър Борисов Спасов – кмет на Кметство с.Крива бара   -  380 лв. 
 5. Бойка Георгиева Христова – кмет на Кметство с.Смирненски  -  350 лв. 
 6. Румен Йосифов Савов – кмет на Кметство с.Дондуково   -  350лв. 
 7. Цеко Живков Цеков– кметски наместник с.Дъбова махала   -  230 лв. 
 8. Кръсто Цаков Георгиев–кметски наместник с. Буковец   -  230лв. 
 9. Николай Малинов Никитов–кметски наместник с.Княжева махала -  230 лв.  

10. Галя Василева Иванова-кметски наместник с.Киселево  -  230 лв. 
 

2. Определя размера на допълнителното възнаграждение на Кмета на Община Брусарци- Наташа 
Михайлова Младенова  за третото тримесечие на 2014г. в размер на              - 620 лв. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  7, “против” – 4 “въздържал се” -  1; 
Приема се 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


