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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
 

ОТ БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

Относно:  Определяне основните месечни заплати  на кметовете на кметства, считано от 

01.04.2023 г.  

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, конкретните размери на индивидуалните 

основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и  кметовете на  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.  „Заплатите на кметските наместници 

са в размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за кмет на кметство в 

общината”, като разпоредбата на чл.8, ал.3 от ПМС 67 казва, че „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”. 

 

Във връзка с чл.1, ал.4 от ПМС №7 на Министерски съвет от 19.01.2023г., с ФО №5 от 

23.02.2023 г Министерство на финансите уведоми общините за размерите на трансферите за 

обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в това число и за 

функция „Общи държавни служби”, където е включен  размерът на субсидията за кметове и 

кметски наместници съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022г., като са разчетени допълнително и 

средства за достигане на МРЗ  от 780.00 лв., съгласно ПМС№497/29.12.2022 г. 

 



 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

2 

 

Във връзка с това  предлагам Общинския съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

администрация, чл. 8, ал.3 от Постановление № 67 на Министерски съвет, и във връзка с чл. 9, 

ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

 

 

1. Определя основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 

01.04.2023 г., както следва: 

 

№ по ред Длъжност 
Основна месечна 

заплата 

1 Кмет на кметство Подайва 1570.00 

2 Кмет на кметство Китанчево 1570.00 

3 Кмет на кметство Лъвино 1380.00 

4 Кмет на кметство Вазово 1310.00 

5 Кмет на кметство Тодорово 1310.00 

6 Кмет на кметство Лудогорци 1310.00 

7 Кмет на кметство Йонково 1310.00 

8 Кмет на кметство Духовец 1310.00 

9 Кмет на кметство Свещари 1310.00 

10 Кмет на кметство Белинци 1230.00 

11 Кмет на кметство Голям Поровец 1230.00 

12 Кмет на кметство Малко Йонково                                                             1230.00 

13 Кмет на кметство Делчево 1230.00 

14 Кмет на кметство Старо Селище 1230.00 

15 Кмет на кметство Средоселци 1230.00 

16 Кмет на кметство Печеница 1170.00 

17 Кмет на кметство Райнино 1170.00 

18 Кмет на кметство Драгомъж 1170.00 

19 Кмет на кметство Бърдоква 1170.00 

20 Кмет на кметство Къпиновци 1170.00 

21 Кмет на кметство Яким Груево 1170.00 

 

2. Определя средната основна месечна заплата на кметовете на кметства в размер 

на 1275.00 лв. 

 

3. На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на кмета 

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

Вносител:  

 
ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 

Кмет на община Исперих 


