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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН  

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

ОТНОСНО: Предложение за определяне на размера на индивидуалните основни месечни 

заплати на кметове на кметства, считано от 01.01.2019 г.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Във връзка с докладна записка № 61-02-048 от 15.02.2019 г. на общински съветници от 

Общински съвет - Шумен до председателя на Общински съвет - Шумен и съгласно чл. 21, ал. 

1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация размера на трудовите 

възнаграждения на кметовете на населени места се определя от Общинския съвет, по 

предложение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба и средствата 

за работна заплата.                      

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 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.“ 



За да изпълним промените в нормативната база предлагаме основните трудови 

възнаграждения на кмета 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 първо се приведат заплатите на кметовете на кметства, към 

изискванията на  ПМС № 320/ 20.12.2018 г., т.е да достигнат 560 лв. и след това основните 

месечни заплати на кмета и всички кметове на кметства да бъдат увеличени с 10 %.  

 

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

общинският съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на 

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

Кладенец, с. Лозево, с. Панайот Волов, с. Радко Димитриево, в размер на 560 лв., 

считано от  01.01.2019 г.  

2. Определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на 

кметства с ръст на увеличение от 10 %., считано от 01.01.2019 г., както следва:  

 
 

Кмет на кметство 

Индивидуална 

ОМЗ 

КМЕТ С. ИВАНСКИ  895 лв. 

КМЕТ С. ЦАРЕВ БРОД 945 лв. 

КМЕТ С. ДРУМЕВО 935 лв. 

КМЕТ С. МАДАРА 895 лв. 

КМЕТ С. ГРАДИЩЕ 895 лв. 

КМЕТ С. ДИБИЧ 835 лв. 

КМЕТ С. САЛМАНОВО 875 лв. 

КМЕТ С. КОНЬОВЕЦ 775 лв. 

КМЕТ С. ВЕХТОВО 835 лв. 

КМЕТ С. НОВОСЕЛ 835 лв. 

КМЕТ С. ЧЕРЕНЧА 885 лв. 

КМЕТ С. СРЕДНЯ 835 лв. 



КМЕТ С. ИЛИЯ БЛЪСКОВ 885 лв. 

КМЕТ С. МАРАШ 775 лв. 

КМЕТ С. СТРУЙНО 815 лв. 

КМЕТ С. ВЕЛИНО 615 лв. 

КМЕТ С. РАДКО ДИМИТРИЕВО 615 лв. 

КМЕТ С. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 615 лв. 

КМЕТ С. ЛОЗЕВО 615 лв. 

КМЕТ С. ВЕТРИЩЕ 615 лв. 

КМЕТ С. ВАСИЛ ДРУМЕВ 615 лв. 

КМЕТ С. КЛАДЕНЕЦ 615 лв. 

КМЕТ С. БЛАГОВО 615 лв. 

КМЕТ С. БЕЛОКОПИТОВО 615 лв. 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

 


