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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СТРАЛДЖА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Атанас Киров – кмет на Община Стралджа

Относно: Определяне размера на основни месечни заплати на кметове на
кметства в Община Стралджа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /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;
С постановление №4 от 10 януари 2019г. на Министерски съвет за изменение
и допълнение на Постановление №67 на Министерския съвет от 2010г. за заплатите
в бюджетните организации и дейности са извършени промени относно
нормативната рамка за формиране размерите на възнагражденията на изборните
лица. Съгласно чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 2010г. конкретните размери на
индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и
кметства се определят от съответния общински съвет
, при условията на ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да
надхвърля основната месечна заплата на министър.
Съгласно чл.8, ал.3 от ПМС 67 от 2010г. Индивидуалните основни месечни
заплати на лицата, заемащи длъжности по чл.5, ал.10 и 12-20 се определят в
рамките на разходите за персонал, определени по бюджета на съответната
административна структура.

Предложените размери на основни заплати на кметовете на кметства ,
които се предлагат в настоящата докладна записка са в рамките на определените
със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. разходи за
делегираните от държавата дейности в частта „за Кметове”.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 , ал.1, т.5 от
ЗМСМА, предлагам Общински съвет гр. Стралджа да вземе следното:
РЕШЕНИЕ
I.Определя индивидуални основни месечни заплати на кметове на кметства в
Община Стралджа, считано от 01.07.2022г. както следва:
1. Кмет на кметство Воденичане –
2. Кмет на кметство Зимница –
3. Кмет на кметство Иречеково –
4. Кмет на кметство Каменец –
5. Кмет на кметство Лозенец –

АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа

1 220 лв.
1 517 лв.
1 220 лв.
1 220 лв.
1 220 лв.
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