
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Мая Димитрова, Председател на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Определяне на нов размер на трудовото възнаграждение на Кмета на Община 

град Добрич 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г., в дейност 

„Общинска администрация“, функция „Общи държавни служби“ е предвидено увеличение на 

разходите за персонал на общинските администрации спрямо ЗДБРБ за 2020 г., като в тези 

средства вкл. е разчетено и увеличение на заплатите и съответните осигурителни вноски за 

изборните длъжности. 

С изменение през 2019 г. на Постановление №67 от 14 април 2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, законодателно бе регламентиран механизъм за 

формиране на възнагражденията на кметовете, като целта му бе да се даде по-голяма 

децентрализация на местната власт при определяне на възнагражденията на кметовете и да 

бъде премахнат дисбаланса между трудовите възнаграждения на служителите в държавната 

администрация и органите на власт в общините. 

Предвид на горепосоченото и в рамките на разходите за възнаграждения в дейност 122 

„Общинска администрация“ за 2021 г. предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, при 

спазване на изискванията на чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности Общинският съвет да опреди основно месечно 

възнаграждение на Кмета на Община град Добрич в размер на 3550.00 (Три хиляди петстотин и 

петдесет) лв. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме 

следните 

 

ПРОЕКТ! 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67/14 април 

2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности определя, считано от 

01.01.2021 година основно месечно възнаграждение на Кмета на Община град Добрич, в размер 

на 3550.00 (Три хиляди петстотин и петдесет) лв. 

 

 

Вносител: 

 

 

 

 

Мая Димитрова 

Председател на Общинския съвет 

 

 

 


