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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1040 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 53/26.07.2019 г. 
 

По трета 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. № 230 от 04.07.2019 г. след проведено явно гласуване със 17 

(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал 

се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 

г. на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 454.68 лева /четиристотин 

петдесет и четири лева и 68 ст./, както следва: 

- Платежно нареждане от 13.02.2019 г.      12.00 лв; 

- Платежно нареждане от 19.02.2019 г.      144.34 лв; 

- Платежно нареждане от 21.02.2019 г.      184.34 лв; 

- Платежно нареждане от 07.03.2019 г.      44.00 лв; 

- Платежно нареждане от 13.03.2019 г.      10.00 лв; 

- Платежно нареждане от 14.03.2019 г.      10.00 лв; 

- Платежно нареждане от 21.03.2019 г.      10.00 лв; 

- Платежно нареждане от 31.05.2019 г.      40.00 лв; 

2. Председателят на Общинския съвет Стефан Димитров Стефанов за периода 01.01.2019 

г. до 30.06.2019 г. няма направени разходи за командировки в страната. 

 

 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                         (Ст. Димитров) 


