
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  48 / 31. 10. 2022 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  31. 10. 2022 година /понеделник / 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 16 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да 

протече при следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

……………………………………………………………………………………………… 

ПО ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община 

,кметове на кметства и кметски наместници 

……………………………………………………………………………………………. 

Севгин Шукри   –  Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената докладна 

записка   

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

  

 

 

  

 

 

Гласували  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов Възд. се  

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



 

РЕШЕНИЕ № 311 

31 Октомври  2022 год. 

 

Съгласно изискванията на чл.21, ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация , Общинския съвет определя размера на трудовите 

възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и 

средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на 

кмета на общината. 

 Предложените промени на  основни месечни заплати са в рамките на 

определените средства в чл.52 от Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2022 г. и в съответствие с чл. 5 ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните 

организации и дейности, съгласно който 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 заплата на министър. 

 

 Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1 ,т 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация , в съответствие с чл.52 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. и  чл. 5 ал. 16 от ПМС № 67 за 

заплатите в бюджетните организации и дейности,  Общински съвет Лозница  

 

РЕШИ: 

 

 1.Определя индивидуални основни месечни заплати на кмет на община, кметове 

на кметства и кметски наместници, считано от 01.09.2022 г., съгласно Приложение № 1 

 2.Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения със или 

без постоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината, 

съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда  и вътрешните правила 

за организация на работната заплата в община Лозница 

 

          Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

         

         

         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

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

кодекс.                 

 

Техн. Сътрудник:                                Председател на ОбС: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                       И. Ахмедов 

 

  

 


