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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Даване съгласие за увеличаване щатната численост в Музей на 

Възраждането с една щатна бройка 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило предложение от директора на Музея на 

Възраждането за утвърждаване промяна в длъжностното разписание на бюджетното 

звено, изразяваща се в увеличаване на несубсидираната  щатна численост с една щатна 

бройка. Доколкото исканата промяна се отнася до параметри, заложени в бюджета на 

община Елена за 2018 г., компетентен да се произнесе по нея е Общински съвет Елена. 

Предвижда се да бъде разкрита длъжност „Общ работник“. Средствата, необходими за 

нейното финансиране, според предложението на директора, могат да бъдат осигурени от 

собствени приходи (продажба на билети и материали).  

Поискано е становище от директорите на дирекции „ФБМП“ и „ХДИРПС“. В него се 

казва, че през последните години се наблюдава траен ръст в генерираните собствени 

приходи от Музея. В същото време с цел удовлетворяване на повишените изисквания на 

посетителите и подобряване на качеството на обслужването е редно да се подобрява 

нивото и качеството в поддържането на дворното пространство на музея и сградния фонд. 

Наличието на повече уредници и екскурзоводи, разпределени по експозициите, поражда 

нужда от подобряване на условията им на труд и обезпечаване на отоплението на 

сградите. Към момента отоплението е на твърдо гориво (дърва), което изисква преди 

началото на отоплителния сезон, след като бъдат доставени, същите да бъдат нарязани, 

нацепени и прибрани, което не е по силите на останалия персонал, (преобладаващо жени). 

Потвърждава се, че средствата за възнаграждения и осигурителни вноски действително 

могат да бъдат осигурени от бюджета на Музей на Възраждането от собствени приходи, за 

сметка на издръжката на бюджетното звено, без да се налага промяна на плана на общите 

разходи.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие да бъде увеличена числеността в Музея на Възраждането с една 

щатна бройка, считано от 01.08.2018 г. 

2. Средствата, необходими за финансиране на новоразкритата щатна бройка, да 

бъдат осигурени за сметка на собствени приходи и икономии от издръжка, без 

промяна на плана за разходите на бюджетното звено.   

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 
 

 

Изготвил: 

 

Силвия Мирянова, директор дирекция ФБМП 

16.07.2018 г., 11:50 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


