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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата с право на
транспортни разходи
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.34, ал.1, т.2 от ПМС № 381 от 30.12.2019 година за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година,
бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и
служителите за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те
се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация,
изискващи се за съответната длъжност. За дейностите, финансирани от общинските
бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата,
които имат право на транспортни разноски Съгласно разпоредбите на ал.3 на
същия член разходите се извършват в рамките на средствата по съответните
бюджети.
С приемането на бюджета на Община Чирпан за 2020 година е утвърден и
списък на длъжностите и лицата , които имат право на транспортни разходи.
След приемането на бюджета е назначен нов уредник на отдел „Нова и найнова история” в Исторически музей-гр.Чирпан.Лицето пътува от град Пловдив и
притежава изискващата се за съответната длъжност специалност и квалификация.
Във връзка с това, в Община Чирпан е постъпила докладна записка от и.д.
Директор на Исторически музей-гр.Чирпан, касаеща допълнение на списъка на
длъжностите и лицата с право на транспортни разходи.
Предвид изложената по-горе, предлагам на Общински съвет -Чирпан да
приеме следното

РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.34 от ПМС № 381 от 30.12.2019 година
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година,
Общински съвет – Чирпан
РЕШИ :
Утвърждава списък на длъжностите и лицата от Исторически музейгр.Чирпан, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до
местоработата и обратно , както следва:
1.Денис Богомилов Иванов –Уредник на отдел „Нова и най-нова история” –
пътува от гр.Пловдив до гр.Чирпан и обратно.
ВНОСИТЕЛ:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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