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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 за 2022 година 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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.Реализираните икономии маже  да се използват текущо или с 
натрупване за изплащане на допълнителни възнаграждения. 

С настоящото предложение за решение, предлагаме промяна в средните 
месечни брутни заплати и месечните лимити на средствата за заплати на заетите в 
Общинска администрация и дейностите към нея, считано от 01.04.2022 
година.Предложението за промяна е във връзка с определяне на нови, по-високи 
стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности и определяне на 
нова минимална месечна работна заплата за страната, в размер на 710 лева, считано от 
01.04.2022 година. 

В проекта за решение не се предлага промяна в числеността на Общинска 
администрация и звената към нея. 

За работещите в делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа” и 
дейност „ЦНСТДМУ” се предвижда промяна в месечните лимити на средствата за 
работна заплата, считано от 01.01.2022 г и считано от 01.04.2022 година, във връзка с 
прилагане на разпоредбите на ЗСУ  и определяне на възнаграждения не по-ниски от 
нормативно определените с Наредбата за стандартите за заплащане на труда на 



служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги,  
финансирани от държавния бюджет. 

Промяната във възнагражденията в музеи и художествени галерии е съобразено 
с определените минимални възнаграждения на работещите в музеи и художествени 
галерии, съгласно подписаният браншовия колективен трудов договор. 

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21 ал.1, т.5 и т.23   от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация ,  ПМС № 67 от 14.04.2010 за заплатите в бюджетните организации и 
дейности и ПМС № 37  от 2022год.,Общински съвет Чирпан  

Реши: 

І .Приема, считано от 01.04.2022г средни месечни брутни работни заплати на едно лице от 
персонала и  месечни лимити  на средствата за заплати на  работещите в Общинска 
администрация и  дейностите към общинска администрация,  както следва: 

 

ном
ер 
по 

ред 

дейности 

чи
сл

е
н

о
ст

 СМБЗ от 01.04.2022 Месечен лимит на средствата 
за заплати, считано от 

01.04.2022г.  
 

1 Общинска администрация 93 1214,63 112 961 

 В т.ч.    

1.1 Общинска администрация-
делегирана от държавата дейност 

 
80 

 
 

1 255,45 

 
 

100 436   

1.2 Общинска администрация-
дофинансиране на делегирана от 
държавата дейност 

 
13 

 
963,45 

 

                  
                                         12 525 

2 Столове 7 944,30 6 610 

3 Др.дейности по образованието-
местна дейност 

8 985,75 7 886 

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

 
25 

 
1 184,60 

 
29 615 

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

 
8 

   
                                     1 492,15 

 
11 937 

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

 
 

2 

 
 

817,50 

 
 

1 635 

7 Домашен социален патронаж 15 1025,00 15 375 

8 Центрове  за обществена подкрепа-
делегирана от държавата дейност 

12 1 306,00 15 672 



9 Клубове на пенсионера и инвалида 3 804,65                                  2 414 

10 Др.дейности по културата 3 796.65 2 390  

11 Др.дейности по вътр.сигурност-
звено за самоохрана и инспекторат 

 
8.5 

             
                                    925,90 

 
7 870 

12 Спортни бази за спорт за всички 2 738,50 1  477 

13 Осветление на улици и площади 4 1186,25 4 745 

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

 
5 

                       
                          1 135,00 

5 675 

15 Обредни домове и зали-звено 
„Гробищен парк” 

2.5 916,00 2 290 

ІI .Приема  месечни лимити  на средствата за заплати на  работещите в Център за 
настаняване от семеен тип  за  деца и младежи с увреждания –гр.Чирпан, работещите в дейност 
«Асистнтска подкрепа»  и работещите в Исторически музей-гр.Чирпан и къща музей „Пейо К. 
Яворов”-гр.Чирпан, както следва: 

 

ном
ер 
по 

ред 

дейности 

чи
сл

е
н

о
ст

 Месечен лимит на 
средствата за заплати за 

периода  
01.01.-31.03.2022 година 

Месечен лимит на средствата 
за заплати за периода  

01.04.-31.12.2022 година 

1 Асистентска подкрепа - делегирана 
от държавата дейност 

 
20 

   
                                       16 935 
 

 
19 000 

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

12  
15 655 

 
17 480                    

3 Исторически музей-гр.Чирпан-
дейност „Музеи, худ. галерии, 
паметници на културата и 
етногр.комплекси с  местен 
характер  

4,5  
 

4 412 

 
 

5 365 

4 Къща музей „Пейо К.Яворов“ -
дейност „Музеи, худ. галерии, 
паметници на културата и 
етногр.комплекси с  нац. и 
регионален  характер 

3,5   

 В т.ч.    

4.1. Делегирана от държавата дейност 2 2 580 2 818 

4.2 Дофинансиране на делегирана от 
държавата дейност 

1,5 1 270 1 468 



 

 

ІІI. Определя, считано от 01.04.2022г 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 01.04.2021 
 Месечен лимит на 

средствата за 
заплати  

1 
ОП „Чистота” 

 
20 

                   1 142,00 22 840 

 
 
 
 

ВНОСИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН:…………………… 

                                        /ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ/ 

 
 
СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: 
 


