
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 30 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 19.12.2011г. с  Протокол № 4 

 

Относно: Разглеждане възражение на кмета на общината, против Решение  
                     №22/29.11.2011 г.  
 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 5 ЗМСМА и ПМС № 67/ 2010 г. Общинският съвет 
гр. Брацигово 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Отменя решение № 22/ 29.11.2011 г.  
2. Приема ново решение. 
МОТИВИ: Възражението повдига оплакване за незаконосъобразност и 

нецелесъобразност. 
               Общинският съвет счита, че възражението за незаконосъобразност е 
основателно, доколкото не са изложени фактическите и правни основания за 
издаването на акта – чл. 59, ал.2, т.4 АПК. Мотивите са изложени в  протокола от 
заседанието на Общинския съвет, състояло се на 29.11.2011 г., но не са записани в 
самото решение № 22/29.11.2011 г. 
               Съгласно ПМС 67/ 2010 г. за кмет на кметство от 501 до 2500 души 

минималната основна месечна заплата е 373 лв., а максималната е в размер на 834 лв. 
               Кмет на кметство с население до 500 души е от 314 лв. минимум до 770 лв., а 
кметският наместник  е от 270 лв. до 451 лв. максимално възнаграждение. 
               При разглеждане на внесената докладна за запазване на досега действащите 
заплати на кметовете в нашата община бе отчетено, че кметският наместник е на 
максимален размер, а всички останали кметове през изминалия 4-годишен мандат не  са 
получили увеличение на основното си възнаграждение. 
               Предложението на изпълнителната власт не отчита инфлацията и 

поскъпването на живота, затова смятаме, че размерите в гласуваното решение № 22/ 

29.11.2011 г.  са правилни и законосъобразни. Практиката сочи, че в началото на 
мандата се предлагат възнагражденията и се запазват до края, което лишава кметовете 
от стимул. 

               Възражението на кмета на общината по целесъобразност касае въпросите за 
ефективно разходване на публичните средства и оптимизиране числеността на 
персонала. Тези въпроси ще бъдат решени при актуализацията на общинския бюджет, 
числеността и структурата на персонала. Комисията счита, че при подготовката на 
решение по тези въпроси изпълнителната власт трябва да се съобрази с размерите, 
гласувани с Решение № 22/ 29.11.2011 г. на ОбС. 

 



 
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства 

в Община Брацигово, считано от датата на встъпването им в длъжност - 

08.11.2011 г.  до 31.12.2011 г. както следва: 
1.1 Кмет с.Розово –  Йорданка Иванова Петкова - 600.00 лева 
1.2 Кмет с.Равногор – Нейчо Димитров Коланев – 600.00 лева 
1.3 Кмет с.Исперихово – Петър Стоянов Георгиев – 600.00 лева 
1.4 Кмет с.Бяга – Илия Иванов Милушев - 600.00 лева 
1.5 Кмет с.Козарско – Димитър Георгиев Пелев - 600.00 лева 
2. Определя основната месечна заплата на Кмета на Община Брацигово - Васил 

Михайлов Гюлеметов в размер на 1101.00 лева, считано от 08.11.2011 г. 
3. Определя основната месечна заплата на Кметският наместник в с.Жребичко 

Веска Запрянова Петкова в размер на 451.00 лева, считано от 08.11.2011 г.  
4. Приема размера на допълнителните възнаграждения за трудов стаж и 

професионален опит на кметовете да се определят по реда приет за определяне на 
съответните възнаграждения за общинска администрация. 

5. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства 
в Община Брацигово, считано от 01.01.2012 г. както следва: 

1.1 Кмет с.Розово –  Йорданка Иванова Петкова - 700.00 лева 
1.2 Кмет с.Равногор – Нейчо Димитров Коланев – 700.00 лева 
1.3 Кмет с.Исперихово – Петър Стоянов Георгиев – 700.00 лева 
1.4 Кмет с.Бяга – Илия Иванов Милушев - 700.00 лева 
1.5 Кмет с.Козарско – Димитър Георгиев Пелев - 700.00 лева 
 

Гласували № 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           да *   

2 Борис Пеев Малинов                    да *   

3 Веселин Атанасов Христев          да   * 

4 Георги Василев Кабов да   * 

5 арх. Денка Станкова Николова    да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         да *   

7 Димо Василев Милковски               да   * 

8 Илия Георгиев Калинов    да *   

9 Костадинка Димитрова Найденова не -   

10 д-р Милана Истилиянова 
Тодовичина 

не -   

11 д-р Милка Иванова Кънчева да   * 

12 арх. Младен Димитров Китов да   * 

13 Надежда Борисова Казакова да *   

14 Рангел Тодоров Тасков да   * 

15 Румяна Миткова Иванова да *   

16 Стефка Петрова Казакова да *   

17 Стоян Димитров Вълков да *   

 ОБЩО : 15 9 - 6 

 
                   Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 


