
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 10   

По протокол № 3 от 28.11.2019г. 

Относно: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на 

кмет на община и кметове на кметства в община Никола Козлево. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните 

организации и дейности, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Общински съвет - Никола Козлево определя считано от 06.11.2019 г. 

следните основни възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства, 

както следва:  

 

Позиция Основно месечно 

възнаграждение 

Кмет на община Никола Козлево 2 850 лв. 

Кмет на кметство Вълнари 1 250 лв. 

Кмет на кметство Пет могили 1 150 лв. 

Кмет на кметство Църквица 1 100 лв. 

Кмет на кметство Крива река 1 050 лв. 

Кмет на кметство Цани Гинчево 1 000 лв. 

Кмет на кметство Хърсово 950 лв. 

Кмет на кметство Ружица 950 лв. 

Кмет на кметство Каравелово 950 лв. 

 

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален 

опит в размер на              1 % за всяка прослужена година, съгласно 

разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата, приета с ПМС № 4 на МС от 17.01.2007 г. и действащата 

нормативна уредба. 

3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално 

осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, 

определени със закон; 

4. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община 

Никола Козлево 

 От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -                      „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 
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Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 28.11.2019г. Протокол № 3, т.7 от дневния ред, и е подпечатано с печат на 

общинския съвет. 

 

                                                                                                                                                                                 

Председател: …………п…………… 

                                                                                                                  /Нурай Ферудин Реджеб/ 

                                                                                               

 


