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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

  
 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ИСПЕРИХ 
 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

 

 

 

От Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет-Исперих 

 

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

Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-

2019 г.) за периода от 01.07.2019 г. до  30.09.2019 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,  

 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих 

(мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. 

 

 

 

 

№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната и 

получени средства от 

Даниел Димитров 

Йорданов – Председател на 

Общински съвет-Исперих 

(мандат 2015 г.-2019 г.) 

1. м. 07.2019 0.00 лв. 

2. м. 08.2019 160.97 лв. 

3. м. 09.2019 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        160.97 лв. 
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Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

Председателя на общинските съвети се издават от кмета на общината. 

 

№      

по ред 

Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина и 

получени средства от 

Даниел Димитров 

Йорданов – Председател на 

Общински съвет-Исперих 

(мандат 2015 г.-2019 г.) 

1. м. 07.2019 0.00 лв. 

2. м. 08.2019 0.00 лв. 

3. м. 09.2019 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-

2019 г.) за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. в размер на  –   160,97 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Даниел 

Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) 

за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

Вносител:  

БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР 

Председател на Общински съвет -  Исперих 


