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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: Определяне на основните месечни заплати на кмета на общината и
кметовете на кметства в Община Брусарци.

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, 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.
Във връзка с проведените избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. е
необходимо да бъдат определени конкретните размери на основните месечни заплати на
избраните кмет на община и кметове на кметства в Община Брусарци.
Предложените основни месечни заплати са в съответствие с Приложение № 5 към чл.
2, т. 4 от ПМС № 67 от 14 април 2010г. в зависимост от минималните и максималните
размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната
администрация, посочени в Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация в рамките на одобрените месечни средства за работна заплата за
делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” за 2015г.
За кмет на община с население до 10000 души е определено ниво 7, степен 2 с основна
месечна заплата от 650лв. до 2200лв.
За кмет на кметство с население от 501 до 2500 души - ниво 16, степен 1 с основна
месечна заплата от 390лв. до 1400лв.
За кмет на кметство с население до 500 души – ниво 18, степен 1 с основна месечна
заплата от 380лв. до 1300лв.
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В тази връзка предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, на Общинския
съвет следния проект на решение:
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общински съвет
Брусарци
РЕШИ:
1.Определя индивидуални основни месечни заплати на кметовете на кметства в Община
Брусарци, считано от 06.11.2015г., както следва:
1.1. Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души


Кмет на кметство Василовци с население 1305 души – 780лв.;



Кмет на кметство Крива бара с население 1088 души – 750лв.;

1.2. Кмет на кметство с население до 500 души


Кмет на кметство Смирненски с население 398 души – 690лв.;



Кмет на кметство Дондуково с население 359 души – 690лв.;



Кмет на кметство Киселево с население 169 души – 600лв.;



Кмет на кметство Княжева махала с население 141 души – 600лв.;



Кмет на кметство Буковец с население 148 души – 600лв.

2. Определя основна месечна заплата на кмета на Община Брусарци Наташа Михайлова,
считано от 06.11.2011г. в размер на 1 700лв.
3. Приема размерите на допълнителните им трудови възнаграждения за прослужено време
да се определя по ред и начин, приет за определяне на съответните възнаграждения за
Общинска администрация.
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