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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 
 

от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 
Относно: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на 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 № 372 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ 
РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА (обн., ДВ, бр. 103 
от 27.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)  се определя от 1 януари 2017 г. нов размер на 
минималната месечна работна заплата за страната 460 лв.  Необходимите средства 
за изпълнението на постановлението в организациите по § 1, т. 5 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичните финанси се осигуряват в рамките на 
утвърдените по бюджетите им разходи.  

В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета 
с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; 
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 
2015 г. и бр. 1, 32, 36, 68 и 76 от 2016 г.бр.103 от 27,12,2016г.), навсякъде в 
приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 числата „420“, „430“, „440“ и „450“ се заменят с „460“. 
Постановление № 67 на МС от 14.04.2010г.. за заплатите в бюджетните организации 
и дейности (обн., ДВ, бр.32 от 27.04.2010 г., последно изм. и доп. бр.68 от 
30.08.2016г.) определя основните месечни заплати на кметовете на кметства в 
зависимост от минималните и максималните размери на основни месечни заплати по 
нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в 
Приложение №1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната 
администрация, както следва: 

- за кмет на кметство с население от 501 до 2500 души минимална основна 
месечна заплата 460 лв., а максималната основна месечна заплата 1400 лв.; 

- за кмет на кметство с население до 500 души минимална основна месечна 
заплата 460 лв., а максималната основна месечна заплата 1300 лв. 

С въведената нова система за заплащане на служителите в държавната 
администрация е необходимо да се търси равнопоставеност при заплащане на труда 
между изборните длъжности, като се използват възможностите за структуриране и 
изменение на работните заплати.  

При този подход получаваното възнаграждение за изпълнението на длъжността 
не е обвързано с броя на населението което обслужва кмета на населеното място. 
При формиране на трудовото възнаграждение на кмет на кметство се запазва и 
досега действащия модел, при който се заплаща допълнително месечно 
възнаграждение в процент върху основната заплата за трудов стаж. 
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 Във връзка с това следва да бъдат определени нови конкретни размери на 
основните месечни работни заплати на кметовете на кметства в Община Смолян. 

Целта на настоящото предложение е и уеднаквяване получаваните брутни 
трудови възнаграждения на кметовете на кметства при спазване на основния 
критерий броят на населението в съответното селище по постоянен адрес, като се 
взема предвид и поредността на кметските мандати.  

Предвид гореизложеното, предлагам следните размери на основни месечни 
заплати на кметовете на кметства в Община Смолян: 

 
№ по 
ред 

 
Име, презиме, фамилия 

 
Кметство 

1 Недко Емилов Юруков Кмет на км-во с.Арда   
2 Евтим Георгиев Стойков Кмет на км-во с.Бостина   
3 Венко Славчев Палчев Кмет на км-во с.Виево   
4 Недко Методиев Димитров Кмет на км-во с.Влахово      
5 Севдалин Сребров Медов Кмет на км-во с.Градът 
6 Кина Стефанова Маринова Кмет на км-во с.Дунево 
7 Юлиян Алдомиров Нейков Кмет на км-во с.Еленска 
8 Радко Русев Шукеров Кмет на км-во с.Катраница      
9 Емил Сашев Стоянов Кмет на км-во с.Кутела     

10 Ангел Томов Янев Кмет на км-во с.Левочево 
11 Емил Росенов Кръпчев Кмет на км-во с.Лъка 
12 Милко Младенов Кисьов Кмет на км-во с.Могилица     
13 Сийка Кирова Карталова - 

Суркова 
Кмет на км-во с.Момчиловци    

14 Даниела Асенова Кубинска Кмет на км-во с.Мугла     
15 Юлиян Янков Чиев Кмет на км-во с.Петково    
16 Радослав Валентинов Чаушев Кмет на км-во с.Подвис   
17 Христо Атанасов Мусорлиев Кмет на км-во с.П.Серафимово     
18 Милко Якимов Чаушев Кмет на км-во с.Река     
19 Анелия Севдалинова Царева Кмет на км-во с.Ровина 
20 Асан Асанов Даракчиев Кмет на км-во с.Сивино     
21 Тодор Димитров Горелов Кмет на км-во с.Славеино     
22 Чавдар Антимов Червенков Кмет на км-во с.Смилян   
23 Катя Костадинова Люнчева Кмет на км-во с.Соколовци     
24 Георги Захариев Георгиев Кмет на км-во с.Стойките   
25 Добрин Чавдаров Адамов Кмет на км-во с.Стража 
26 Юри Младенов Кацаров Кмет на км-во с.Тикале    
27 Севди Раифов Сираков Кмет на км-во с.Требище   
28 Явор Севдалинов Говедаров Кмет на км-во с.Търън    
29 Васил Димов Седянков Кмет на км-во с.Шир.лъка    

      
 
Предложените основни месечни заплати са в съответствие с Приложение № 5 

към чл.2, т.4 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности. 

Във връзка с гореизложеното, Ви предлагам следния проект за  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – Смолян: 
 
1.Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметовете на 

кметства в Община Смолян, считано от 01.01.2017г., както следва: 
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№ по 
ред 

 
Име, презиме, фамилия 

 
Кметство 

1 Недко Емилов Юруков Кмет на км-во с.Арда   
2 Евтим Георгиев Стойков Кмет на км-во с.Бостина   
3 Венко Славчев Палчев Кмет на км-во с.Виево   
4 Недко Методиев Димитров Кмет на км-во с.Влахово      
5 Севдалин Сребров Медов Кмет на км-во с.Градът 
6 Кина Стефанова Маринова Кмет на км-во с.Дунево 
7 Юлиян Алдомиров Нейков Кмет на км-во с.Еленска 
8 Радко Русев Шукеров Кмет на км-во с.Катраница      
9 Емил Сашев Стоянов Кмет на км-во с.Кутела     

10 Ангел Томов Янев Кмет на км-во с.Левочево 
11 Емил Росенов Кръпчев Кмет на км-во с.Лъка 
12 Милко Младенов Кисьов Кмет на км-во с.Могилица     
13 Сийка Кирова Карталова - 

Суркова 
Кмет на км-во с.Момчиловци    

14 Даниела Асенова Кубинска Кмет на км-во с.Мугла     
15 Юлиян Янков Чиев Кмет на км-во с.Петково    
16 Радослав Валентинов Чаушев Кмет на км-во с.Подвис   
17 Христо Атанасов Мусорлиев Кмет на км-во с.П.Серафимово     
18 Милко Якимов Чаушев Кмет на км-во с.Река     
19 Анелия Севдалинова Царева Кмет на км-во с.Ровина 
20 Асан Асанов Даракчиев Кмет на км-во с.Сивино     
21 Тодор Димитров Горелов Кмет на км-во с.Славеино     
22 Чавдар Антимов Червенков Кмет на км-во с.Смилян   
23 Катя Костадинова Люнчева Кмет на км-во с.Соколовци     
24 Георги Захариев Георгиев Кмет на км-во с.Стойките   
25 Добрин Чавдаров Адамов Кмет на км-во с.Стража 
26 Юри Младенов Кацаров Кмет на км-во с.Тикале    
27 Севди Раифов Сираков Кмет на км-во с.Требище   
28 Явор Севдалинов Говедаров Кмет на км-во с.Търън    
29 Васил Димов Седянков Кмет на км-во с.Шир.лъка    

      
 

2.Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с 
постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от 
кмета на общината 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 
 


