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                                От общински съветници 

 

Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на 

Кмета на Община Шумен и кметовете на населени места, в 

съответствие с Постановление на МС № 320/20.12.2018г, за 

определяне размера на МРЗ, Постановление на МС № 4 от 

10.012019г, за изменение и допълнение на ПМС №67/2010г, за 

заплатите в бюджетните организации и дейности. 

 

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

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

самоуправление и местната администрация размера на трудовите 

възнаграждения на кмет и кметовете на кметства се определя от 

Общински съвет в рамките на действащата нормативна уредба.  

 До 31.12.2018 г. действаше разпоредбата на чл. 2, т. 4 от 

Постановление  № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности. Основните месечни заплати на кмет и 

кметовете на кметства бяха  в съответствие с  Приложение № 5 към 

посочения чл. 2, като в зависимост от броя на населението на 

съответната община се разделяха по нива и степени, посочени в 

Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в 

държавната администрация.  

Досега кметствата бяха разделени в четири групи, определени 

на база „брой население” в населеното място по данни на Главна 



дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.  

         С Постановление № 4 от 10.01.2019 г. за изменение и 

допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 

г. за заплатите в бюджетните организации и дейности се създава в 

чл. 5 нова ал. 16 с текст „Конкретните размери на индивидуалните 

основни месечни заплати накметовете 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.“ 

Считаме за необходимо на първо място, индивидуалните 

основни месечни заплати на кметовете на населени места - с. 

Белокопитово, с. Благово, с. Васил Друмев, с. Велино, с. Ветрище, с. 

Кладенец, с. Лозево, с. П. Волов, с. Р. Димитриево, да бъдат 

увеличени от 545лв, на 560лв - до размера на МРЗ, определен от 

ПМС № 320/ 20.12.2018 г.  

За да изпълним промените в нормативната база предлагаме 

основните трудови възнаграждения на кмета на община Шумен и 

кметовете на кметства, приети с Решения № 268 и  № 269 по 

протокол № 12 /29.09.2016 г., да послужат за база върху която да се 

определят новите размери на трудови възнаграждения, като бъдат 

увеличени с ръст от 10%.  

Мотивите за това предложение са свързани с новия подход 

определен в Постановление № 67, за обвързване на заплатите на 

кметовете на общини, райони, и  кметства до размера на основната 



месечна заплата на министър. Този нов подход определя и базата 

върху която законодателя стъпва и надгражда размера на основните 

възнаграждения на лицата, назначени по трудови правоотношения - 

заместник-кметове и кметски наместници. Възнагражденията на 

тези категории длъжностни лица дават възможност за актуализиране 

и определят ръста на заплатите на служителите в общинска 

администрация, съобразено с приетата структура и длъжностни 

задължения. 

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 

от ЗМСМА предлагаме общинският съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Определя размера на индивидуалната основна месечна 

заплата на кмета на Община Шумен, с ръст на увеличение 

от 10 %., считано от 01.01.2019 г.  

2. Определя индивидуалните основни месечни заплати на 

кметовете на кметства на населените места: с. 

Белокопитово, с. Благово, с. Васил Друмев, с. Велино, с. 

Ветрище, с. Кладенец, с. Лозево, с. П. Волов, с. Р. 

Димитриево, в размер на 560лв, считано от 01.01.2019г. 

3. Определя размера на индивидуалните основни месечни 

заплати на кметовете на кметства с ръст на увеличение от 

10 %., считано от 01.01.2019 г /в случай, че по т.3 има 

внесено предложение от кмета на общината, по реда на 

чл.21, ал.1, т.5отЗМСМА/. 
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