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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

Относно:Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за команировките в страната след изтичане на всяко
тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари от Председателя на
Общински Съвет, който се одобрява от съответния колективен орган.
В изпълнение на това задължение представям писмен отчет за посочения период.
През отчетния период са издадени три заповеди за командировка в страната, както следва:
1. Заповед № РД-02-11-7/12.03.2014г. за период от два дни считано от 13.03.2014г. до
14.03.2014г. до Пловдив, със задача участие в Общото събрание на НАПОС.
Командировъчните пари са в размер на 30.00лв. дневни и 146.06лв. пътни разходи.
2. Заповед № РД-02-11-40/03.09.2014г. за период от два дни считано от 03.09.2014г. до
05.09.2014г. до с. Чифлик, със задача участие в обучение на НСОРБ.
Командировъчните пари са в размер 30.00лв. дневни.
3. Заповед № РД-02-11-64/02.12.2014г. за период от три дни считано от 03.12.2014г. до
05.12.2014г. до София, със задача участие в XXVІІ Общото събрание на НСОРБ.
Командировъчните пари са в размер на 50.00лв. дневни.
Приложение: Справка относно разходваните средства за командировки
Във връзка с гореизложеното предлагам следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, Общински Съвет Брусарци
РЕШИ:
Одобрява отчета за получените командировъчни пари от Председателя на Общински Съвет на
Община Брусарци - Катя Крумова Додева за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. в размер на
256.06лева. (Двеста петдесет и шест лева и шест стотинки.)
ВНОСИТЕЛ:

КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ
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