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ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни 

работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

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

самоуправление и местната администрация трудовите възнаграждения на 
кметовете се определят от Общински съвет по предложение на кмета на 
общината. Предложението следва да бъде в рамките на действащата 
нормативна уредба и предоставените средства за работна заплата на 
персонала от Централния бюджет. 

 

Разпоредбата на чл.5 ал.16 от ПМС №67 от 14.04.2010 г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности гласи, че размерите 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.  

 

Предлаганото увеличение на основните месечни работни заплати 

на кметовете в община Елхово е в рамките на определените със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022  г. разходи за функция 

„Общи държавни служби“ и разчетeните стойностни и натурални 

показатели в частта „средства за кметове и кметски наместници“.  
 
Предоставените средства от държавния бюджет за 2022 г. са в размер 

на 386 300 лв. спрямо 343 200 лв. за 2021 г. или 12,6%  увеличение, като 
се включват всички разходи за основни, допълнителни възнаграждения, 
обезщетения и осигурителните вноски за сметка на работодателя.  

 

Предлагам възнагражденията на кметовете на кметства да бъдат 

определени в абсолютен размер с 10%-но увеличение на основните 

месечни възнаграждения спрямо 2021 година съгласно решение 

№127/14/3 по Протокол №14/28.01.2021 г. 



Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Елхово 

да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.38 ал.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и  чл.5 ал.16 от ПМС №67 от 

14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 

 

1. Определя индивидуални основни месечни работни заплати на 

кметове на кметства в община Елхово, считано от 01.04.2022 г., както 

следва: 

с.Бояново   - 1 155,00 лв. 

с.Лесово    - 1 155,00 лв. 

с.Гранитово   - 1 155,00 лв. 

с.Изгрев    - 1 155,00 лв. 

с.М.Манастир   - 1 155,00 лв. 

с.Пчела    - 1 155,00 лв. 

с.Маломирово   - 1 155,00 лв. 

 

2. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за 

придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на 

основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне 

съответните възнаграждения за общинска администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 


