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

работещите в делегираните от държавата дейности от функции „Здравеопазване” и 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и утвърждаване на месечни лимити за 
заплати в дейностите, считано от 01.08.2020г. 

 

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 Решение № 535 на МС от 30.07.2020 г. са определени по-високи единни 

разходни стандарти за дейностите от функции „Здравеопазване” и „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи” .Новите стандарти се прилагат за периода 1 август -
31 декември 2020 година.С приетото увеличение на стандартите  се цели достигане на 

размера на основните възнаграждения до определените по КТД за отрасъл 
„Здравеопазване” и по-добро качество на предоставените социални услуги.С писмо № 

ФО-36 от 05.08.2020 год. на Министъра на финансите са предоставени допълнителни 
средства по бюджет на Община Чирпан. 

 

 

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 ПМС № 67 от 14.04.2010 за заплатите в бюджетните организации и 

дейности и  във връзка с  РМС № 535 от 2020 год.  , Общински съвет Чирпан 

 

Реши: 

 
 

І .Приема, считано от 01.08.2020г средни месечни брутни работни заплати  и месечни 

лимити на средствата за заплати на работещите в делегираните от държавата дейности от 
функции „Здравеопазване” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, както следва: 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ном дейности численост СМБЗ от Месечен лимит 
 ер   01.08.2020 на средствата за 
 по    заплати 
 ред     

1   Детски ясли,детски кухни и    

     яслени групи в ДГ- 25                975 24 375 
     делегирана от държавата    

     дейност    
2   Здравен кабинет в детски    

     градини и училища - делегирана 8    1255 10 040 
     от държавата дейност    

3   Др.дейности по    

     здравеопазването-здравен    

     медиатор-делегирана от 2                    686 1 372 
     държавата дейност    
       

4  Центрове  за обществена 12                  1015 12 180 

     подкрепа-делегирана от    

     държавата дейност    
5  Център за настаняване от 12 973 11 676 

     семеен тип-делегирана от    

     държавата дейност    

 

 

ВНОСИТЕЛ:  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН:…………………… 

                                         /ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ/ 
 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: 
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