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

работещите в общинска администрация и звената, финансирани от общинския бюджет 

и утвърждаване на месечни   лимити за заплати в дейностите, финансирани   от 

общинския бюджет, считано от 01.01.2019г. 

 

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. 

На основание чл.4,ал.3 от ПМС № 67/2010г. Общинските съвети  по 

предложение на Кметовeте определят  разходите  за заплати за работещите  в местните 

дейности. 

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, Закона за държавния служител и други закони и 

нормативни разходи. 

        

С  Постановление  № 320 на МС  от 20.12.2018 г. е определен нов размер на 

минималната месечна работна заплата за страната от 560 лева за пълен работен ден , 

считано от 1 януари 2019 година. 

 

 

                  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 и ПМС № 320  от 2018год.,Общински съвет Чирпан  

                                             Реши: 

І .Приема, считано от 01.01.2019г средни месечни брутни работни заплати на едно лице от 

персонала и месечни лимити  на средствата за заплати на  работещите в Общинска 

администрация, дейностите към общинска администрация,  дейностите към ф.”Образование”, 

неприлагащи системата на делегиран бюджет и  финансирани от общинския бюджет, както 

следва: 

 

 

 

 

 

 



ном
ер 
по 

ред 

дейности численост СМБЗ от 
01.01.2019 

Месечен лимит 
на средствата за 

заплати 

1 Общинска администрация  
82,5 

899,20 74 184   

2 Детски градини-делегирана от 
държавата дейност 

76 1 001,39                    76 106 

3 Столове 10 709,60 7 096 

4 Център за подкрепа за 
личностно развитие 

7 903,86 6 327 

5 Др.дейности по образованието 9,5 783,68 7 445 

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

24 749,72 17 993 

7 Здравен кабинет в детски 
градини и училища - делегирана 
от държавата дейност 

8 918,01 7 344 

8 Др.дейности по 
здравеопазването-здравен 
медиатор-делегирана от 
държавата дейност 

 
 
2 

 
 

582,80 

 
 

1 166 

9 Домашен социален патронаж 23 721,80 16 601 

10 Центрове  за обществена 
подкрепа-делегирана от 
държавата дейност 

12 798,71 9 585 

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

12 729,10 8 749 

12 Клубове на пенсионера и 
инвалида 

3 688,80 2 066 

13 Др.дейности по културата 3 698,86 2 097  

14 Музей, худ.галерий с местен х-р 8 706,59 5 653 

15 Др.дейности по икономиката 12 682,98 8 196 

16 Др.дейности по вътр.сигурност-
звено за самоохрана 

28                 681,90 19 093 

17 Чистота 0                           0 0 

18 Спортни бази за спорт за всички 2 574,00 1 148 

19 Осветление на улици и площади 4 856,93 3 428 

20 ОМП,поддържане на запаси и 
мощности/за оперативните 
дежурни за носене на 
денонощно дежурство/ 

5 780,00 3 900 

ІІ. Определя, считано от 01.01.2019г средни месечни брутни работни заплати на едно лице от 

персонала и месечни лимити  на средствата за заплати за  работещите в Общинско 

предприятие „Чистота”, както следва: 

номер 
по ред 

 численост 
СМБЗ от 

01.01.2019 

Месечен 
лимит на 
средства

та за 
заплати 

1 
ОП „Чистота” 

 
20 

851,55 17 031 

 

ВНОСИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН:…………………… 

                                        /КИЧКА ПЕТКОВА/ 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: 
 


