ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Утвърждаване на численост и
средна брутна работна заплата на едно лице, работещо в
общинска администрация и дейностите към нея и
определяне размера на основните месечни заплати на кмет
на община и кмет на кметство, считано от 01.01.2020год.
Докл.: Илия Илиев – Зам. - Кмет на Община Любимец
Р Е Ш Е Н И Е
№ 35
на ОбС, прието с протокол № 5 от 30.01.2020 година
На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14.04.2010г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности и ПМС № 350 от 19.12.2019г. за определяне на
нов размер на минималната работна заплата за страната,
Общински съвет Любимец
Р Е Ш И:
1.Утвърждава численост и средна брутна работна заплата на едно лице, работещо
в общинска администрация и дейностите към нея, считано от 01.01.2020г., както
следва:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------№ Функции и дейности
Численост
СБРЗ
от 01.01.2020 от 01.01.2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Общинска администрация в т.ч.
56
1044.30
- ОбА /държавна д/ст/
36
1127,52
- ОбА /дофинансиране/
20
894.50
2. Здравеопазване и социални дейности в т.ч.
39
837,68
- звено ,,Детска ясла”
21
850,45
- звено „Домашен социален патронаж”
17
805,17
- звено ,,Здравен кабинет”
1
1122,00
3. Дейност „Чистота и благоустройство” в т.ч.
43
783,41
- звено „Чистота”
23
807,61
- звено „Озеленяване”
11
703,09

- звено „Благоустройство, ремонт на обекти”
9
819,73
4. Дейност „Общински бази и пазар”
16
726,32
Звено „Общински бази”
11
721,91
Звено „Клубове и пазар”
5
736,03
5. Общински горски фонд, язовири и общ.ред
6
845,81
6. Оперативни дежурни и охрана на
7
783,62
пунктове за управление
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Определя размера на основните месечни заплати на кмет на община и кмет на
кметство, считано от 01.01.2020г. както следва:
Кмет на община
Кмет на кметство - с.Малко Градище

2800.00 лв.
900.00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/МФ

