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               ОТНОСНО: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на 

работещите в Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ДГ и  Център за настаняване 

от семеен тип и утвърждаване на месечни   лимити за заплатите, считано от 01.06.2018г. 

 

На основание ПМС № 67 от 2010 год. Общински съвет,по предложение на Кмета 

на Общината, утвърждава разходите за заплати  за делегираните от държавата дейности 

без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на 

делегираните бюджети. 

Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от 

Общински съвет размер за изплащане на основните, допълнителните и други трудови 

възнаграждения по Кодекса на труда. 

С Решение № 348 от 25.01.2018г.  на Общински съвет-гр.Чирпан са определени 

СМБЗ и месечни лимити на средствата за заплати по дейности, в сила от 01.01.2018г. 

След утвърждаване на разчетите за 2018 година, на бюджетните взаимоотношения 

между Община Чирпан и Централния бюджет  за делегираните от държавата дейности 

431”Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ДГ” и  530”Център за настаняване от 

семеен тип” и след анализ на изпълнението на бюджета към 30.04.2018г. за съответните 

дейности, предлагаме промяна на средните месечни брутни заплати на персонала, 

считано от 01.06.2018г. 

 

                  Във връзка с изложеното по-горе,  предлагам на Вашето внимание следния   

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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

администрация и във връзка  ПМС № 67 от 14.04.2010 за заплатите в бюджетните 

организации и дейности, Общински съвет Чирпан  

                                             Реши: 

І .Приема, считано от 01.06.2018г средни месечни брутни работни заплати на едно лице от 

персонала и месечни лимити  на средствата за заплати на  работещите в  Детски ясли,детски 

кухни и яслени групи в ДГ и  Център за настаняване от семеен тип , както следва: 

 



 

ном
ер 
по 

ред 

дейности численост СМБЗ от 
01.06.2018 

Месечен лимит 
на средствата за 

заплати 

1 Детски ясли,детски кухни и 
яслени групи в ДГ-                         
делегирана от държавата 
дейност 

24 670,00 16 080 

2 Център за настаняване от 
семеен тип-делегирана от 
държавата дейност 

12 635,00 7 620 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН:…………………… 

                                        /КИЧКА ПЕТКОВА/ 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: 
 


