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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

 

от НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ – Кмет на Община Смолян 

 

 

 

ОТНОСНО: Определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на ръководните 

длъжности в „Териториални органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

    

На основание чл. 21, ал.1, т.5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с повишаване на единния стандарт в държавно -

делигирана дейност, ПМС № 331/26.11.2020 г. за определяне размера на минимална работна 

заплата за страната, чл. 5, ал. 16 от ПМС №67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности, общински съвет – гр. Смолян определя основно трудово възнаграждение на Кмета на 

Община Смолян и кметовете на кметства, както следва: 

1.1 Кмет на Община Смолян – съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС №67/2010 г. - 3400 лв. 

1.2 Кметове на кметства с население над 1000 души - съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС 

№67/2010 г. : 

- Кмет на кметство – с. Смилян – 1450 лв. 

- Кмет на кметство – с. Момчиловци – 1250 лв. 

1.3 Кмет на кметство – с. Търън с население от 500 до 1000 души – съгласно                 

чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 1150 лв. 

1.4 Кметове на кметства с население под 500 души – съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС 

№67/2010 г.: 

- Кмет на кметство – с. Виево – 1000 лв. 

- Кмет на кметство – с. Влахово – 1000 лв. 

- Кмет на кметство – с. Могилица – 1100 лв. 

- Кмет на кметство – с. Широка лъка – 1200 лв. 

       2.1  Към основните месечни заплати, определени в т.1.1,1.2,1.3 и 1.4, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % 
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за всяка прослужена година, определен с Вътрешните правила за работни заплати на Община 

Смолян. 

      3.1 От начислените възнаграждения по предходните точки се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за 

здравното осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила 

за работни заплати в Община Смолян. Налице са  обстоятелства и необходимост за допускане 

на предварителното изпълнение на решението на общинския съвет по смисъла на чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс във връзка с приемането на настоящето решение, което 

следва да породи действие  от 01.01.2021г. 

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

администрация, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 на МС от 

14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 60, ал.1 от 

Административно процесуалния кодекс предлагам Общински съвет – Смолян да вземе следните  

 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

I. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове в Община 

Смолян, считано от 01.01.2021 г. както следва: 

1.1 Кмет на Община Смолян – съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС №67/2010 г. - 3400 лв. 

1.2 Кметове на кметства с население над 1000 души - съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС 

№67/2010 г.: 

- Кмет на кметство – с. Смилян – 1450 лв. 

- Кмет на кметство – с. Момчиловци – 1250 лв. 

1.3 Кмет на кметство – с. Търън с население от 500 до 1000 души – съгласно                 

чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. - 1150 лв. 

1.4 Кметове на кметства с население под 500 души – съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС 

№67/2010 г. : 

- Кмет на кметство – с. Виево – 1000 лв. 

- Кмет на кметство – с. Влахово – 1000 лв. 

- Кмет на кметство – с. Могилица – 1100 лв. 

- Кмет на кметство – с. Широка лъка – 1200 лв. 

 

II. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов 

стаж и професионален опит, определен на основание нормативната уредба и  съгласно реда и 

начина за определяне на съответните възнаграждения на общинска администрация – 1 %. 

III. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, съгласно чл.60,ал.1 

от Административно процесуалния кодекс. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 

  

 


