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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Иван Стоянов Танев, кмет на община Братя Даскалови  

 

                 Относно: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета  на     

общината и кметове на кметства считано от 01.04.2022 година. 

 
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 21, ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

размера на индивидуалните  основни месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства се 

определят от Общински съвет в рамките на действащата нормативна уредба.  

 Заплатата на кмет на община и кмет на кметство , не може да надхвърля основната месечна 

заплата на министър.  

С приемане на Държавния бюджет на Република България за 2022 година са утвърдени 

средствата за делегираната от държават дейност "Общинска администрация", в т.ч. и средства за 

заплати и осигурителни вноски за кметове. 

В тази връзка в рамките на предвидените средства по бюджета на община Братя Даскалови, 

спазвайки разпаредбите на и чл. 5 ал.16 от ПМС 67 от 2010 година  за заплатите в бюджетните 

дейности, предлагам Общинския съвет  Братя Даскалови да вземе следното, 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

             1. Общински съвет  Братя Даскалови на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал.7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, чл. 8 ал.1 т.4  и чл. 95 ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, определя основно трудово възнаграждение на 

Кмета на Община Братя Даскалови и кметовете на кметства, считано от 01.04.2022 г., както 

следва: 

                 1.1. Кмет на община Братя Даскалови – в размер на 35% от заплатата на министър. 

                 1.2. Кметове на кметства с население над 1000 души  – кметство с. Оризово и кметство с. 

Черна гора  - 1428 лв.; 

                 1.3. Кметове на кметства с население от 350 до 1000 души - кметство с. Партизанин, 

кметство с. Гранит, кметство с. Мирово и кметство с. Плодовитово – 1313 лв. 

       2. Допълнително трудово възнаграждение за придобит  трудов стаж и професионален опит 

в размер  1 на сто за всяка прослужена година върху индивидуалната основна месечна заплата. 

  

 

 

            ВНОСИТЕЛ: 

 ИВАН ТАНЕВ 

 Кмет на Община Братя Даскалови 
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 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

            Съгласувал:  

 Злати Енев   

             Директор Дирекция "ФСДПИОПД" 

 

            Изготвил: 

 Златка Атанасова 

 Гл. специалист "Бюджет" 
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