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               ОТНОСНО:Определяне на численост на персонала, 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 2021 година 

 

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  Постановление  № 331 на МС  от 26.11.2020 г. е определен нов размер на 

минималната месечна работна заплата за страната от 650 лева за пълен работен ден , 

считано от 1 януари 2021 година. 

В проекта за решение предлагаме, без да се  промяна общата численост и 

структурата на общинска администрация, промяна  в разпределението на числеността, 

определена за финансиране като делегирана от държавата дейност  и численост 

дофинасирана с местни приходи. Предлагаме  намаление на числеността  в дейности 

„Др.дейности по вътр.сигурност”-Звено за самоохрона и инспекторат, „Дамашен 

социален патронаж”, местна дейност „Др.дейности по образованието”, дейност 

„Столове” и  дейност „Осветление на улици и площади” 

 

 

                  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 № 331  от 2020год.,Общински съвет Чирпан  

                                             Реши: 

І .Приема, считано от 01.01.2021г 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 и 

работещите в Исторически музей-гр.Чирпан и къща музей „Пейо К. Яворов”-гр.Чирпан, както 

следва: 

 

 

ном
ер 
по 

ред 

дейности численост СМБЗ от 
01.01.2021 

Месечен лимит 
на средствата за 

заплати  

1 Общинска администрация 93 1 106,82 102 934 

 В т.ч.    

1.1 Общинска администрация-
делегирана от държавата 
дейност 

 
80 

 
 

1 147,80 

 
 

91 824   

1.2 Общинска администрация-
дофинансиране на делегирана 
от държавата дейност 

 
13 

 
854,62 

                  
                 11 110 

2 Детски градини-делегирана от 
държавата дейност 

77,5 1 277,81                    99 030 

3 Столове 10 838,53 8 385 

4 Център за подкрепа за 
личностно развитие 

7 991,11 6 938 

5 Др.дейности по образованието-
местна дейност 

9 951,67 8 565 

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

 
25 

 
1 086,08 

 
27 152 

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

 
8 

   
           1 340,75 

 
10 726 

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

 
 
2 

 
 

754,50 

 
 

1 509 

9 Домашен социален патронаж 23 851,44 19 583 

10 Центрове  за обществена 
подкрепа-делегирана от 
държавата дейност 

12 1 128,08 13 537 

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

12 1 212,90                    14 555 

12 Клубове на пенсионера и 
инвалида 

3 730,34 2191 

13 Др.дейности по културата 3 797.00 2 391  



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

4,5 944,80 4 252 

15 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.    

15.1
. 

Делегирана от държавата 
дейност 

2 992,50 1 985 

15.2 Дофинансиране на делегирана 
от държавата дейност 

1,5 1 002,00 1 504 

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

 
18 

             
             870,55 

 
15 670 

17 Спортни бази за спорт за всички 2 673,00 1 346 

18 Осветление на улици и площади 4 1059,00 4 236 

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

 
5 

987,40 4 937 

20 Обредни домове и зали-звено 
„Гробищен парк” 

2 736,00 1 472 

 

ІІ. Определя, считано от 01.01.2021г 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 

01.01.2021 

 Месечен лимит 
на средствата за 

заплати  

1 
ОП „Чистота” 

 
20 

998,15 19 963 

 

 

 

ІII .Определя численост на персонала, средни  месечни брутни работни заплати на едно лице 

от персонала и  месечени лимити  на средствата за заплати за   дейност „Др.дейности по 

вътр.сигурност”-Звено за самоохрона и инспекторат, дейност „Домашен социален патронаж”, 

местна дейност „Др.дейности по образованието”, дейност „Осветление на улици и площади” и 

дейност „Обредни домове и зали”-Гробищен парк, считано от 01.02.2021 година, както следва: 

ном
ер 
по 

ред 

дейности численост СМБЗ от 
01.02.2021 

Месечен лимит 
на средствата за 

заплати  

1 Др.дейности по образованието-
местна дейност 

8 954,64 7 637 

2 Домашен социален патронаж 15 853,80 12 807 

3 Др.дейности по вътр.сигурност-
звено за самоохрана и 

 
13 

             
             870,55 

 
11 317 



инспекторат 

4 Осветление на улици и площади 3 990,00 2 970 

5 Обредни домове и зали-звено 
„Гробищен парк” 

2,5 736,00 1 840 

 

ІV .Определя  численост на персонала, средна месечна брутна работна заплата на едно лице 

от персонала и  месечни  лимити  на средствата за заплати за дейност „Столове” към функция 

„Образование”, считано от 01.03.2021 година, както следва: 

ном
ер 
по 

ред 

дейности численост СМБЗ от 
01.03.2021 

Месечен лимит 
на средствата за 

заплати  

1 Столове 7 871,43 6 100 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН:…………………… 

                                        /ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ/ 

 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: 
 


