ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obshtina@dvemogili.bg

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 824
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 40/26.07.2018 г.
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, приета с ПМС № 72/30.12.1986 г., обнародван
в ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г., последно изменение в бр. 2 от 07.01.2011 г., чл.
3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация и Докладна записка с вх. № 211 от 16.07.2018 г.
след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа
„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

РЕШИ:
1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2018 г до
30.06.2018 г. на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 212.39 лева
/двеста и дванадесет лева и тридесет и девет стотинки/, както следва:
- РКО № 19/26.01.2018 г.
40.00 лева;
- РКО № 33/07.02.2018 г.
10.00 лева;
- РКО № 39/12.02.2018 г.
10.00 лева;
- РКО № 48/27.02.2018 г.
122.39 лева;
- РКО № 68/08.03.2018 г.
10.00 лева;
- РКО № 86/26.03.2018 г.
10.00 лева;
- РКО № 222/22.06.2018 г.
10.00 лева;
2. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2018 г. до
30.06.2018 г. на Председателя на Общински съвет Христина Димитрова Ефтимова – в
размер на 122.39 лева /сто двадесет и два лева и тридесет и девет стотинки/, както следва:
- РКО № 49/27.02.2018 г.
122.39 лева;

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Хр. Ефтимова)

