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               ОТНОСНО:Определяне на основните месечни заплати на кметове и кметски 

наместници , считано от 01.07.2016г. 

 

 

                На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският 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. 

Постановление №67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности ( последно изм. и доп. ДВ бр.36 от 2016г.), определя основните 

месечни заплати на кметовете и на кметските наместници, 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 община с население от 10 001 до 50 000 души минимална основна 

месечна заплата 730 лв. и максимална основна месечна заплата 2400 лв.; 

-за кмет на кметство с население от 501 до 2500 души минимална основна месечна 

заплата 420 лв. и максимална основна месечна заплата 1400 лв.; 

-за кмет на кметство с население до 500 души минимална основна месечна заплата 

420 лв. и  максимална основна месечна заплата 1300 лв. 

-за кметски наместник минимална основна месечна заплата 420 лв. и  максимална 

основна месечна заплата 700 лв. 

 

Нашето предложение за решение за определяне на нови размери ,  на основните 

възнаграждения на кметовете и кметските наместници е във връзка с направеното 

предложение за определяне на нова СМБРЗ на дейност „Общинска администрация”, 

считано от 01.07.2016г.Предложението е съобразено с определените с ПМС 67/2010г. 

минимални и максимални размери на основните възнаграждения на кметове и кметски 

наместници. 

 

 

   

Във връзка с изложеното по-горе  и в рамките на регламентираните минимални и 

максимални размери на основните месечни  заплати на  кметовете и кметските 

наместници и без да се превишават определените месечните лимити на средствата за 

заплати  ,  предлагам на Вашето внимание следното  

 



 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

 

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

администрация ,Общински съвет Чирпан 

 

  Определя, считано от 01.07.2016г., основни месечни работни заплати на Кмет на 

Община,  кметове на кметства  и кметски наместници, както следва: 

 

 

1.На  Кмет на община и кметовете на кметства, както следва : 

    1.1. Кмет на Община Чирпан      1 400лв 

   1.2.Кмет на кметство с. Зетьово   750лв 

   1.3.Кмет на кметство с. Свобода  730лв 

   1.4.Кмет на кметство с. Гита         720лв 

   1.5.Кмет на кметство с. Спасово   680лв 

   1.6.Кмет на кметство с. Рупки     610лв 

   1.7.Кмет на кметство с.  Винарово 570лв 

   1.8. Кмет на кметство с.Целина      570лв 

   1.9.Кмет на кметство с. Средно Градище 550лв 

   1.10. Кмет на кметство с. Малко Тръново  550лв 

   1.11. Кмет на кметство с.Ценово  550лв. 

   1.12. Кмет на кметство с.Яздач    550лв. 

    2. На кметските наместници, както следва: 

   2.1 Кметски наместник с. Могилово 490лв 

   2.2 Кметски наместник с. Държава 490лв 

   2.3 Кметски наместник с. Димитриево 490лв 

   2.4 Кметски наместник с. Изворово 490лв 

   2.5 Кметски наместник с. Златна ливада  480 лв 

   2.6 Кметски наместник с. Стоян Заимово 450лв. 

   2.7 Кметски наместник с. Осларка 230лв 

 

        Определя,за кмет на Община Чирпан, за кметове на кметства и кметски 

наместници,  допълнително месечно възнаграждение  за придобит трудов стаж  и 

професионален опит, в размер на 1 % върху основната месечна работна заплата,  за 

всяка година  зачитаща  се за придобит трудов стаж и професионален опит,съгласно 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 
 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН:…………………… 

                                        /КИЧКА ПЕТКОВА/ 

 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: 
 


