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изх.№ РД.01.02 - _____ / _______.2022 г. 

 

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: Допълване на т.2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на 

изплащане на транспортни разходи) към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински 

съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2022 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 51 / 07.04.2022 г. Общински съвет Елена, с приемането на бюджета на 

община Елена за 2022 г., утвърждава и списък на длъжностите с право на изплащане на 

транспортни разходи от местоживеенето до местоработата. 

На 18.04.2022 г. в деловодството на общинска администрация постъпи докладна записка 

от Управителя на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост с.Илаков рът, с която ни уведомява, че считано от 01.04.2022 г. на длъжност 

„трудотерапевт“ е назначен служител, който пътува от дома си в с. Палици до 

местоработата в с.Илаков рът.   

Съгласно чл. 35, ал. 2 от Постановление № 31 / 17.03.2022 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., общинският съвет утвърждава 

списък на длъжностите, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето им 

до местоработата, когато те се намират в различни населени места. Средствата за 

покриване на транспортните разходи на персонала се осигуряват за сметка на средствата 

от държавния бюджет по единни разходни стандарти за 2022 г.  

Списъкът на тези длъжности е посочен в Приложение № 5 към Решение № 51 / 07.04.2022 

г. на Общински съвет Елена, като се налага само допълване на маршрута, по който пътува 

назначеното лице. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 2 от Постановление № 31 / 17.03.2022 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., Общински съвет 

Елена: 

1. Допълва т.2 от Приложение 5 към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински 

съвет Елена относно Приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 

г.,Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г., 

както следва: 

№ 

 

Длъжност Направление и заведение размер  % 

в рамките на 

утвърдените 

средства 

2. Управител, социални 

работници, трудотерапевти, 

медицинска сестра, санитари 

в Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни 

лица с умствена 

изостаналост с.Илаков рът 

с.Палици-с.Илаков рът-с.Палици 100 

 

2. Възлага на кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 1, 

имащи право на транспортни разходи. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Силвия Мирянова, Директор на дирекция ФБМП 

18.04.2022 г., 15:08 ч. 

 

Съгласували: 

 

Десислава Шопова, Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ 

 

Драгомир Цанев, Главен юрисконсулт 
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