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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СМОЛЯН 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
 

От ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – Председател на Общинския съвет  

 

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 16/28.11.2019 г. на Общински съвет 

– Смолян. 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общински съвет – Смолян е постъпило писмо от 

Областна администрация – Смолян с вх. № ОбС000656/16.12.2019 г. с което ни 

уведомяват за следното: 

С Решение № 16./28.11.2019 г. Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 5 от МЗСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 и чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 60 от 

АПК е определил индивидуалните основни месечни заплати на кметове в Община 

Смолян, считано от 08.11.2019 г. с посоченото в решението съдържание, 

включително в т. III е определил индивидуалните основни месечни заплати за 

зам.-кметове в Община Смолян в размер до 80 % от индивидуалната работна 

заплата на Кмета на общината и кметски наместници на населени места в размер 

до 80 % от средната основна месечна заплата на Кмет на кметство с жители до 

500 човека, считано от 08.11.2019 г. 

Съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. конкретните размери на 

индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и 

кметства се определят от съответния общински съвет при условията на ЗМСМА, 

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. 

Видно от текста на така приетото решение, Общинският съвет в конкретния 

случай е цитирал текста на чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 г. без всъщност 

да определи конкретен размер в рамките до 80 % от индивидуалната работна 

заплата на Кмета на общината и за кметски наместници до 80 % от средната 

основна месечна заплата на Кмет на кметство с жители до 500 човека, каквото 

всъщност е изискването на чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2019 г. 

Общински съвет – Смолян следва да има предвид, че индивидуалната 

основна месечна заплата се определя в конкретен размер, който в случая 
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трябва да има ясно и точно определен процент, съобразявайки се единствено с 

определената в чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2019 г. горна граница – до 80 %, а 

не както е определено в размер до 80 %. По този начин не става ясно какъв точно 

процент в рамките на до 80 % ще взимат зам.-кметовете в Община Смолян и 

кметските наместници. 

От гореизложеното следва, че Решение № 16/28.11. 2019 г. е непълно и следва 

да бъде коригирано, като Общинският съвет определи конкретен процент на 

индивидуалната месечна работна заплата на зам.-кметовете и кметски наместници 

в Община Смолян в границата до 80 % от индивидуалната работна заплата на 

Кмета на общината и съответно до 80 % от средната основна месечна заплата на 

Кмет на кметство с жители до 500 човека. 

 

В тази връзка и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА, 

предлагам Общински съвет – Смолян да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

 

1. Изменя Решение № 16/28.11.2019 г. в т. III, както следва:  

т. III. Определя индивидуалните основни месечни заплати за Зам. кметове 

в Община Смолян в размер на 80 % от индивидуалната работна заплата на Кмета 

на общината и кметски наместници на населени места в размер на 80 % от 

средната основна месечна заплата на Кмет на кметство с жители до 500 човека, 

считано от 08.11.2019 г. /В останалата част решението остава непроменено/. 

 

  

 

ВНОСИТЕЛ /П/ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет 


