ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
СТАНОВИЩЕ
от Налян Христова –юрисконсулт при Община Исперих
Относно: законосъобразността на основанията в проект на решение по
докладна записка от Белгин Фикри Шукри – кмет на община Исперих, във връзка с
определяне основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Исперих,
считано от 01.11.2019 г.
След запознаване с докладната записка, давам следното становище:
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) общинският съвет приема решение, с което в
рамките на действащата нормативна уредба определя размера на трудовите
възнаграждения на кметовете (на съответната община и на тези на кметствата в нея) по
предложение на кмета на общината.
Съгласно чл.5, ал.16 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, изменено и допълнено с
Постановление № 4 на Министерския съвет от 10.01.2019 г. (обн. - ДВ, бр. 5 от
15.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.), 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.
Съгласно чл.8, ал.3 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, изменено и допълнено с
Постановление № 4 на Министерския съвет от 10.01.2019 г. (обн. - ДВ, бр. 5 от
15.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.), индивидуалните основни месечни заплати на
лицата, заемащи длъжности по чл.5, ал.10 и ал.12 - ал.20 (в това число и на лицата по
ал.16, а именно кметовете на общини и на кметства), се определят в рамките на
разходите за персонал, определени по бюджета на съответната административна
структура.
Съобразявайки горепосочените разпоредби, считам, че в компетенциите на

Общински съвет – Исперих е да приеме решение във връзка с определяне основните
месечни заплати на кметовете на кметства в община Исперих, считано от 01.11.2019 г.
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