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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е 

ОТ 

КИЧКА  ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

         Относно: Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на Община Чирпан 

за периода януари – март 2017 г. 

 

           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет решава въпроси от местно значение, които не са от 

изключителната компетентност на други органи. 

Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет 

е органът, който одобрява разходите за командировки на Кмета на Общината.За 

Кметовете на общини  писмена заповед за командироване не се издава.Разходите за 

командировки  се изплащат въз основа на представените документи, изискващи се по 

Наредбата.След изтичане на всяко тримесечие, Кметът представя пред Общински съвет 

отчет за получените командировъчни пари.  

Във връзка цитираните по –горе нормативни разпоредби, Ви информирам, че 

като Кмет на Община Чирпан на 23 и 24 февруари 2017 година, присъствах на Общо 

събрание на НСОРБ.Общото събрание на НСОРБ се проведе в гр.София.За двата дни 

престой в гр.София,свързани с участието ми на Общото събрание на НСОРБ, ползвах 

средства за нощувки и дневни пари  на обща стойност 116.65 лв.За средствата от 116.65 

лева са представени,  изискуемите по Наредбата документи. 

           Предвид изложеното по-горе предлагам на Общински съвет - Чирпан да приеме 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната на Министерски 

съвет,  Общински съвет – Чирпан  

 

РЕШИ : 

 

Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Чирпан, за периода  

януари – март 2017 г. ,както следва: 

1.За участие в Общото събрание на НСОРБ, провело се в гр.София, на 23 и 24 

февруари 2017 година,  разходи за нощувка и за дневни пари за два дни,  на обща 

стойност  116.65 / сто и шестнадесет лева и 65 стотинки/ лева. 

 

 

ВНОСИТЕЛ : ………………………… 

 КИЧКА ПЕТКОВА 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 Съгласувал:…………………………… 

 Димитър Славов 

 Юрисконсулт 


