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ГОСПОДИН  ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 
От Ценка Иванова – ст. юрисконсулт в дирекция   УТИЕОСМДТ   при община  Исперих 

 

 

ОТНОСНО:  Отчет за извършените разходи за командировка и  получени средства от 

Председателя на Общински съвет –  Исперих  в периода от 01.04.2017г. – 30.06.2017г. 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ДИМИТРОВ, 

 

 

      Съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната: За министрите, 

ръководителите на ведомства и предприятия, областните управители, председателите на 

общинските съвети и кметовете на общини писмена заповед за командироване не се 

издава. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз основа на представени 

документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя 

писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния 

колективен орган, а когато няма такъв – от длъжностното лице, с което е сключен 

съответният договор, или от упълномощено от него лице. 

     Чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина: Заповедите  за командировки или специализации в чужбина на ръководителите 

на ведомства и предприятия се издават  както следва: за кметовете на общини, кметовете 

на райони и кметовете на кметства – от председателя на общинския съвет; за 

председателите и заместник – председателите на общинските съвети, за общинските 

съветници и  за  кметските наместници – от кмета на общината. 

     Чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация: В 

изпълнение на правомощията си по ал. 1 от с.з. общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

 

    С оглед  гореизложеното докладната записка е изготвена от лице, което има право да 

внася докладни записки за разглеждане на  заседания на Общински съвет. 



 

    Предвид изискванията  на Закона за местно самоуправление и местната администрация  

докладната записка е законосъобразна, проектите за  решение отговарят на изискванията 

на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Изготвил: 

Ценка Иванова 

Ст. юрисконсулт в Дирекция  УТИЕОСМДТ  при община Исперих 


