
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№  782 
 
 Взето с протокол № 40 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 31.03.2022 год. 
 
ОТНОСНО: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на 

кметове и кметски наместници в Община Септември, считано от 01.04.2022г. 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.96 от ЗПФ, Общински съвет- 
Септември: 

 
Р Е Ш И: 

  
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства и 

кметските наместници в община Септември, считано от 01.04.2022 г., както 

следва: Размера на  индивидуалната основна месечна заплата  на Кмет на 

кметство Ветрен  в размер на  1 860 лв. и допълнителни трудови възнаграждения 

с постоянен и непостоянен характер на кметовете и на кметските наместници 

определени съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2017 г., действащата нормативна 

уредба и в рамките на утвърдения бюджет.; Размера на  индивидуалната основна 

месечна заплата  на Кмет на кметство Варвара  в размер на  1 720лв. и 

допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на 

кметовете и на кметските наместници определени съгласно Наредбата за 

структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 

17.01.2017 г., действащата нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет; 

Размера на  индивидуалната основна месечна заплата  на Кмет на кметство 

Ковачево в размер на 1 720 лв. и допълнителни трудови възнаграждения с 

постоянен и непостоянен характер на кметовете и на кметските наместници 

определени съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2017 г., действащата нормативна 

уредба и в рамките на утвърдения бюджет; Размера на  индивидуалната основна 

месечна заплата  на Кмет на кметство Семчиново в размер на 1 670 лв. и 

допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на 

кметовете и на кметските наместници определени съгласно Наредбата за 

структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 

17.01.2017 г., действащата нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет; 

Размера на  индивидуалната основна месечна заплата  на Кмет на кметство 

Ветрен дол в размер на 912 лв. и допълнителни трудови възнаграждения с 

постоянен и непостоянен характер на кметовете и на кметските наместници 



определени съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2017 г., действащата нормативна 

уредба и в рамките на утвърдения бюджет; Размера на  индивидуалната основна 

месечна заплата  на Кмет на кметство Виноградец в размер на 1 630 лв. и 

допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на 

кметовете и на кметските наместници определени съгласно Наредбата за 

структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 

17.01.2017 г., действащата нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет; 

Размера на  индивидуалната основна месечна заплата  на Кмет на кметство 

Карабунар в размер на 1 690 лв. и допълнителни трудови възнаграждения с 

постоянен и непостоянен характер на кметовете и на кметските наместници 

определени съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2017 г., действащата нормативна 

уредба и в рамките на утвърдения бюджет; Размера на  индивидуалната основна 

месечна заплата  на Кмет на кметство Злокучене в размер на 1 680 лв. и 

допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на 

кметовете и на кметските наместници определени съгласно Наредбата за 

структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 

17.01.2017 г., действащата нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет; 

Размера на  индивидуалната основна месечна заплата  на Кмет на кметство 

Лозен в размер на 1 700 лв. и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен 

и непостоянен характер на кметовете и на кметските наместници определени 

съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета 

с ПМС №4 на МС от 17.01.2017 г., действащата нормативна уредба и в рамките 

на утвърдения бюджет; Размера на  индивидуалната основна месечна заплата  на 

Кмет на кметство Симеоновец в размер на 1 690 лв. и допълнителни трудови 

възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете и на кметските 

наместници определени съгласно Наредбата за структурата и организацията на 

работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2017 г., действащата 

нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет; Размера на  

индивидуалната основна месечна заплата  на Кмет на кметство Бошуля в 

размер на 1 700 лв. и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и 

непостоянен характер на кметовете и на кметските наместници определени 

съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета 

с ПМС №4 на МС от 17.01.2017 г., действащата нормативна уредба и в рамките 

на утвърдения бюджет; Размера на  индивидуалната основна месечна заплата на 

Кметски наместник Славовица в размер на 960  лв. и допълнителни трудови 

възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете и на кметските 

наместници определени съгласно Наредбата за структурата и организацията на 

работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2017 г., действащата 

нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет; Размера на  

индивидуалната основна месечна заплата на Кметски наместник Горно 

Вършило в размер на 960  лв. и допълнителни трудови възнаграждения с 

постоянен и непостоянен характер на кметовете и на кметските наместници 



определени съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2017 г., действащата нормативна 

уредба и в рамките на утвърдения бюджет;  

2. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на община Септември. 

 

 

Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             21 
Гласували: 21 
"За": 18 
"Против":            0    
"Въздържали се": 3 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


