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ЗА

РЕШЕНИЕ

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ-Кмет на Община Чирпан
ОТНОСНО: Утвърждаване на месечни лимити за заплати и определяне на
средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска
администрация и на работещите в делегираните от държавата дейност „Детски
ясли,детски кухни и яслени групи в ДГ” и дейност „Здравен кабинет в детски градини и
училища”
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.
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, считано от 01.07.2022 година и промяна в средните месечни брутни
заплати и месечните лимити на средствата за заплати на заетите в делегираните от
държавата дейност „Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ДГ” и дейност
„Здравен кабинет в детски градини и училища”, считано от 01.05.2022 година.
Предложението за промяна е във връзка с Постановление на Министерски съвет № 229
от 29.07.2022година, за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2022 година.
Съгласно разпоредбите на чл.1, ал.1, т.2 са одобрени допълнителни трансфери за
увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата
дейност „Общинска администрация”, чрез увеличение на стандартите за финансиране
на заплатите, считано от 01.07.2022 година.Чрез ал.6 на чл.1 от ПМС 229/29.07.2022г.
са дадени правомощия на Кметовете на Общини да определят еднократно нов размер
на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в „Общинска
администрация”, в рамките на допълнително предоставените средства. В разпоредбите
на ПМС 229 от 2022 г. не се предвижда промяна на възнагражденията на кметове и
кметски наместници, считано от 01.07.2022 година.Допълнително необходимите
средства за увеличение на възнагражденията на служителите в дейност „Общинска

администрация”-дофинансирана делегирана от държавата дейност, ще бъдат осигурени
в рамките на разчетените средства за дейността.
Съгласно разпоредбите на чл.1, ал.1, т.3 от ПМС 229/2022г. са одобрени
допълнителни трансфери за увеличение на трудовите възнаграждения на персонала,
зает в здравните кабинети в училища и детски градини, в детските ясли и яслените
групи към детски градини, чрез увеличение на стандартите за тяхното
финансиране.Допълнителните трансфери от държавния бюджет са с цел достигане на
минималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване”. Минималният размер на договорените в колективния трудов
договор в отрасъл „Здравеопазване”, основни заплати на медицинските сестри в
детските ясли, яслените групи и здравните кабинети в училища и детски градини е
1 450 лева.
Допълнително предоставените средства по бюджета на Община Чирпан от
Републиканския бюджет, в изпълнение на ПМС № 229 от 29.07.2022 г. са: 88 250лева
за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от
държавата дейност Общинска администрация , считано от 01.07.2022г. и 88 191 лева за
увеличение на трудовите възнаграждения на персонала, зает в здравните кабинети в
общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към ДГ,
считано от 01.05.2022г..Предлаганото увеличение на възнагражденията на персонала в
тези дейности
е съобразено
с одобрените средства по ПМС № 229 от
29.07.2022година.
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 във връзка с ПМС № 229 от 29.07. 2022год.,Общински съвет Чирпан
Реши:

численост

І .Приема, считано от 01.07.2022г средни месечни брутни работни заплати на едно лице от
персонала и месечни лимити на средствата за заплати на работещите в дейност „Общинска
администрация , както следва:
но
дейност
СМБЗ от 01.07.2022
Месечен лимит на
мер
средствата за заплати,
по
считано от 01.07.2022г.
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Общинска администрация
В т.ч.
Общинска администрацияделегирана от държавата
дейност
Общинска администрациядофинансиране на делегирана
от държавата дейност
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1366,13

127 050

1 408,34

112 667

1 083,77

14 089
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ІI .Приема, считано от 01.05.2022г средни месечни брутни работни заплати на
едно лице от персонала и месечни лимити на средствата за заплати на работещите в
делегираните от държавата дейност „Детски ясли,детски кухни и яслени групи в ДГ” и
дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища”, както следва:

Детски ясли,детски кухни и
яслени групи в ДГделегирана от държавата
дейност
Здравен кабинет в детски
градини и училища делегирана от държавата
дейност

ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН:……………………
/ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ/

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ:

СМБЗ от 01.05.2022

Месечен лимит на
средствата за заплати,
считано от 01.05.2022г.

25

1 425,48

35 637

8

1 854,88

14 839

