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, считано от 01.01.2017 г.,
01.02.2017 г. и определяне размера на основните
месечни заплати на кмет на кметство, считано от
01.01.2017 год.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 173
на ОбС, прието с протокол № 18 от 30.01. 2017 г.
На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
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 01.01.2017 г. и 01.02.2017 г., както следва:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------№ Функции и дейности
Численост
СБРЗ
СБРЗ
от 01.01.2017 от 01.01.2017 от 01.02.2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Общинска администрация
63
659.93
679.68
в т.ч. ОбА /държавна д/ст/
48
687.51
706,25
ОбА /дофинансиране/
15
571.67
594,67
2. Детски ясли
25
584,89
3. Оперативни дежурни и
7
547,56
охрана на пунктове за управление
4. Домашен социален патронаж
20
544,00
5. Дейност „Чистота, благоустр.и общ.ред”
55
530,75
в т.ч.
Звено „Чистота, механизац.,транспорт,
21
557,63
общински пазари и програми”
Звено „Озеленяване”
7
516,25
Звено „Благоустройство, ремонт и
21
514,73
и поддържане обекти”
Звено „Стоп.д/сти и обществен ред”
6
509,69
6. Управление на общински горски фонд
3
589,07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.Определя размера на основните месечни заплати на кмет на кметство, считано от 01.01.2017 г.
както следва:
Кмет на кметство - с.Малко Градище
- с.Лозен
- с.Белица
- с.Оряхово
- с.Вълче поле
- с.Георги Добрево
- с. Йерусалимово

700.00 лв.
640.00 лв.
600.00 лв.
600.00 лв.
600.00 лв.
560.00 лв.
560.00 лв.

3. Определя 15 /петнадесет/ щатни бройки на дофинансиране, включващи отделите
„Административно обслужване” и „Управление на територията”, в рамките на Общата численост
на Общинска администрация и кметствата от 63 /шестдесет и три/ щатни бройки.

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