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 01.01.2019год.
Докл.: Илия Илиев – Зам. Кмет на Обшина
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 452
на ОбС, прието с протокол № 45 от 31.01.2019 г.
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл. 15, ал.4 от „Правилника за организация и дейността на
ОбС и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 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 01.01.2019г., както следва:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------№ Функции и дейности
Численост
СБРЗ
от 01.01.2019
от 01.01.2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Общинска администрация
63
889.43
в т.ч. ОбА /държавна д/ст/

48

922.38

15

784.00

2. Здравеопазване в т.ч.

25

694.33

- звено ,,Детска ясла”

24

684.44

1

931.52

7

687.45

4. Домашен социален патронаж

20

674.36

5. Дейност „Чистота и благоустройство”

49

696.76

21

732.74

7

653.12

21

675.33

ОбА /дофинансиране/

- звено ,,Здравен кабинет”
3. Оперативни дежурни и
охрана на пунктове за управление

в т.ч.
Звено „Чистота, механизац.,транспорт,
общински пазари и програми”
Звено „Озеленяване”
Звено „Благоустройство, ремонт и

1

и поддържане обекти”
6. Управление и охрана на общински

6

719.59

горски фонд, язовири и обществен ред
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Определя размера на основните месечни заплати на кмет на община и кмет на кметство, считано
от 01.01.2019г. както следва:
Кмет на община
Кмет на кметство - с.Малко Градище
- с.Лозен
- с.Белица
- с.Оряхово
- с.Вълче поле
- с.Георги Добрево
- с.Йерусалимово

2400.00 лв.
830.00 лв.
770.00 лв.
720.00 лв.
720.00 лв.
720.00 лв.
680.00 лв.
680.00 лв.

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

2

