
РЕШЕНИЕ  № 2 
19.11.2015 год. 

 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбраните кмет на Община 

Габрово и кметове на кметства 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 107 от КТ и чл. 5, ал. 1, т. 25 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ: 
 

1. Определя основното трудово възнаграждение на Таня Венкова Христова - 
кмет на община Габрово в размер на  2 300 /две хиляди и триста/ лева; 

2. Определя основното трудово възнаграждение на Теодора Гинкова Томова - 
кмет на кметство Враниловци в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева; 

3. Определя основното трудово възнаграждение на Румяна Русева Кушева - 
кмет на кметство Гергини в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева; 

4. Определя основното трудово възнаграждение на Марина Иванова 
Тодорова - кмет на кметство Гъбене в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева; 

5. Определя основното трудово възнаграждение на Цветомир Иванов 
Цвятков - кмет на кметство Драгановци в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ 
лева; 

6. Определя основното трудово възнаграждение на Вася Парашкевова 
Михайлова - кмет на кметство Донино в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева; 

7. Определя основното трудово възнаграждение на Ана Иванова Боянова - 
кмет на кметство Жълтеш в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева; 

8. Определя основното трудово възнаграждение на Ивелина Георгиева 
Атанасова - кмет на кметство Музга в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева; 

9. Определя основното трудово възнаграждение на Димитринка Иванова 
Бошнакова - кмет на кметство Новаковци в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ 
лева; 

10. Определя основното трудово възнаграждение на Румяна Иванова Иванова  
- кмет на кметство Поповци в размер на  850 /осемстотин и петдесет/ лева;   

11. Определя основното трудово възнаграждение на Дияна Христова Колева  
- кмет на кметство Чарково в размер на  850 /осемстотин и петдесет/ лева; 

12. Определя основното трудово възнаграждение на  Коьо Кънчев Коев - кмет 
на кметство Яворец в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 


