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                              ОТНОСНО:Определяне на основните месечни заплати на кметове и 

кметски наместници , считано от 01.04.2022г 

 

 

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. 

 

 Съгласно чл. 5 ал.16  на ПМС 67/2010г.,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. 

 
            В предложението за решение е разчетено  увеличение на действащите към 

момента заплати на кметове и кметски наместници, като за кметските наместници 
предложената  индивидуалната основна месечна заплата е в размер до 80 на сто от 

средната основна месечна заплата за кмет на кметство в общината.  

   
 Предложението за промяна на възнагражденията е съобразено с РМС № 50 от 

03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности за 
2022 година.Съгласно РМС № 50 от 2022 година стандартите и средствата за 

делегираните от държавата дейности се променят от 01.04.2022 година. До 01.04.2022 
година действат утвърдените за 2021 година стандарти. 

 Предложението за решение е съобразено  с направеното предложение за 
определяне на средно месечен лимит на средствата за заплати за дейност „Общинска 

администрация, считано от 01.04.2022г. 

     Във връзка с изложеното по-горе,  предлагам на Вашето внимание следния 

 

 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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

администрация,  във връзка с чл.5, ал.16 от ПМС №67/2010г,Общински съвет Чирпан 

Реши: 
 

      Определя, считано от 01.04.2022г., индивидуални 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  2 950лв 

1.2.Кмет на кметство с. Зетьово   1 370лв 

1.3.Кмет на кметство с. Свобода  1 345лв 

1.4.Кмет на кметство с. Гита 1 330лв 

1.5.Кмет на кметство с. Спасово 1 290лв 

  

2. На кметските наместници, както следва: 

 

1.1. Кметски наместникс.Рупките    1 065лв          

1.2. Кметски наместник сВинарово 1 065лв 

1.3. Кметски наместник с.Целина   1 065лв 

1.4. Кметски наместник с. Средно Градище   1 065лв 

1.5. Кметски наместник с. Малко Тръново     1 065лв 

1.6. Кметски наместник с.Ценово   1 065лв.        

1.7. Кметски наместник с.Яздач     1 065лв 

2.8 Кметски наместник с. Могилово   1 015лв 

2.9 Кметски наместник с. Държава    1 015лв 

2.10 Кметски наместник с. Димитриево   1 015лв 

2.11 Кметски наместник с. Изворово    1 015лв 

2.12 Кметски наместник с. Златна ливада   1 005 лв 

2.13 Кметски наместник с. Стоян Заимово   965лв. 

 
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:…………………… 

                                        /ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ/ 
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