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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 413 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с 

Протокол № 45 

 

 

ОТНОСНО: Промяна в списъка на пътуващи служители за 2022 г. - Приложение 

№ 6, прието с Решение № 336/19.04.2022 г. за приемане на Бюджета на Община 

Николаево за 2022 г. 

 

Мотиви: През месец октомври на настоящата година, с Трудов договор № 

53/17.10.2022 г. сключен с кмета на Община Николаево, на незаета бройка във функция 

Здравеопазване, е назначена служителят Нина Колева Георгиева, с постоянен и 

настоящ адрес в град Стара Загора - на длъжност медицинска сестра в ДГ „Снежанка“, 

и филиалите към нея.  

Поради това, че същата живее в град Стара Загора, във връзка с работата си 

служителят всеки ден пътува от град Стара Загора до работното си място в град 

Николаево, при което имат право на транспортни разходи, за текущата 2022 г. 

В тази връзка и с оглед поемане на транспортните й разходи от общината, като 

работодател, следва да вземете нарочно решение в този смисъл, като служителят да се 

допълни в нарочното Приложение № 6 от Решение № 336/19.04.2022 г. за приемане на 

Бюджета на Община Николаево за 2022 г., като към приложението се добави 

горецитираното лице.   

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси и в съответствие с чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и управление на общинския 

дълг на Община Николаево, Общински съвет – Николаево  

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Допълва Списъка на длъжностите и служителите в Общинска администрация, 

Здравеопазване и Социални дейности, които имат право на транспортни разходи през 

2022 г. – съставляващ Приложение № 6 от Решение № 336/19.04.2022 г., както следва: 

към дейност „Здравеопазване“ се добавя ред втори със следното съдържание:  

 

 



 2 

№ 

по 

ред 

Трите имена Длъжност 

Общинска администрация 

: ……………………….. …………………………. 

Здравеопазване  

1. …………………………… ………………………… 

2. Нина Колева Георгиева Медицинска сестра  

Социални услуги 

: ……………………….. ……………………………….. 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


