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СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

Относно : Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета и кметовете на 

кметства в Община Смолян. 

 

     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

    Съгласно чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, общинския съвет определя размера на трудовите възнаграждения  на 

кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на 

персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината. 

  С ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №320 ОТ 20.12.2018 г. СЕ ОПРЕДЕЛЯ  НОВ РАЗМЕР НА 

МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА (обн.,ДВ,бр.107 от 28.12.2018 г. в сила от 

01.01.2019 г.)  считано от 01.01.2019 г.  560 лв. С ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №4 ОТ 10.01.2019 г. за 

изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ 67 на Министерски съвет от 2010 г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности  (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 

52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 

2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 

2016 г., бр. 44 и 85 от 2017 г.)  

    Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на 

общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на 

определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър. 

Индивидуалната основна месечна заплата на заместник-кметовете на общини/райони се 

определя в размер до 80 на сто от основната месечна заплата на кмета на общината/района, а 

на кметските наместници – в размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за кмет 

на кметство в общината. 

   Предвид гореизложеното предлагам 10 % увеличение на основните месечни работни заплати 

на кмет, заместник-кметове и кметовете на кметства в Община Смолян съгласно  

приложението. 



   В тази връзка, Ви предлагам следния  проект за 

РЕШЕНИЕ 

    На основание чл.21, ал.1, т.5 от закона за местното самоуправление и местната 

администрация и ПМС №4 от 10.01.2019 г. Общински съвет – Смолян : 

1. Утвърждава конкретните размери    на основните месечни работни заплати на кмет, 

заместник – кметове и кметове на кметства в Община Смолян, считано от 01.01.2019 г., 

съгласно приложеното приложение. 

2.  Допълнително трудово възнаграждение  за прослужено време 1 %. съгласно 

действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за 

организация на работната заплата в Община Смолян. 

3. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Смолян. 

 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 


