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изх.№ РД.01.02 - _____ / 21.08.2019 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 Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на 

изплащане на транспортни разходи) към Решение № 10 / 24.01.2019 г. на Общински 

съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2019 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 28 / 21.02.2019 г. Общински съвет Елена е дал съгласие за разкриване на 

социална услуга от резидентен тип – „Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания“ като държавна делегирана дейност с капацитет 10 места. В изпълнение на 

същото решение, кметът на общината е внесъл предложение до изпълнителния директор 

на Агенцията за социално подпомагане.  На 15.05.2019 г. в деловодството на Община 

Елена е постъпило писмо от Агенцията за социално подпомагане, с копие до директора на 

Регионалната дирекция за социално подпомагане - Велико Търново и до директора на 

Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Елена с приложена към него Заповед № РД 01 – 

0953 / 14.05.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за 

откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Елена, с 

капацитет 10 места, считано от 01.07.2019 г.  

Със Заповед № РД.02.05 - 355 / 06.06.2019 г. кметът на общината е определил числеността 

на персонала – 8 щатни бройки, в съответствие с утвърдената от Министъра на труда и 

социалната политика методика. През месец юли т.г. стартира подбора на персонал, а към 

момента вече имаме назначен такъв в пълен състав.  

На 08.08.2019 г. в деловодството на Община Елена е постъпила докладна записка № 

РД.02.18 - 780 от г-жа Стелиана Кожухарова, ръководител на новооткрития Център за 

настаняване от семеен тип на деца без увреждания гр. Елена, с която ни уведомява, че, 

считано от 01.08.2019 г. на длъжността „детегледач“ е назначен служител, който пътува от 

дома си в с. Константин до местоработата в гр. Елена.   

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Постановление № 344 / 21.12.2018 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2019 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 
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покриване на транспортните разходи на персонала се осигуряват за сметка на средствата 

от държавния бюджет по единни разходни стандарти за 2019 г.  

Списъкът на тези длъжности е посочен в Приложение № 5 към Решение № 10 / 24.01.2019 

г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2019 г. 

Допълването на това приложение се налага поради гореописаните причини. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. 36, ал. 2 от Постановление № 344 / 21.12.2018г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Общински съвет 

Елена: 

1. Допълва Приложение 5 към Решение № 10 / 24.01.2019 г. на Общински съвет 

Елена относно Приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.,Индикативен 

годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана 

бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г. с нова точка, 

както следва: 

№ 

 

Длъжност Направление и заведение размер  % 

в рамките на 

утвърдените 

средства 

3. 

Детегледач в Център за 

настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания гр. Елена 

с. Константин - гр. Елена - с. Константин 85 

 

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“ 

19.08.2019 г., 13:40 ч. 

 

Съгласувал: 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


