ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ НА МИГ
„ПРЕСПА” ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

Ι. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Командировките в страната се извършват в съответствие с Наредбата за
командировките.
Всички командировки в страната и чужбина се одобряват и разписват от
Изпълнителния директор (или упълномощено от него лице), а за Изпълнителния
директор от Председателя на УС .
Председателят на УС сам подписва своите командировъчни заповеди, след
съгласуване с УС.
2. Всеки участник в дейностите на Сдружението може да бъде командирован,
независимо дали е служител на МИГ „ПРЕСПА” или не. Командированият
служител получава писмена заповед с номер и дата на издаване, която трябва да
бъде подписана от лицето, одобрило командировката.
3. В съответствие с Чл. 9(1) на Наредбата
командировъчната заповед включва следните реквизити:

за

командировките,

- името на Сдружението;
- трите имена на командирования и длъжността му;
- място на командироване;
- задача на лицето по време на командировката;
- продължителност на командировката;
- сума, която се полага на лицето за покриване на разходи;
- видът транспорт и друга информация, имаща отношение към възлагането
на правото и към сумата на командировъчните разходи;
- необходимост от отчет за извършената работа и вид на отчета;
- сума на средствата за нощувки;
4. Изпълнението на командировката трябва да бъде удостоверено от
организацията, до която е командировано лицето. Това трябва да се прави от
упълномощен служител, който отбелязва датите на пристигане и отпътуване,
подписва и подпечатва командировъчната заповед.

5. В тридневен срок от приключване на командировка, служителите са
длъжни да изготвят отчет за извършената дейност, които да бъдат предоставени на
изпълнителния директор. В тридневен срок от приключване на командировката,
служителят е длъжен да предостави всички необходими документи, касаещи
финансово-счетоводната отчетност на счетоводителя.
6. При особени обстоятелства, когато се налага незабавно заминаване,
командироването може да се извърши и по устно нареждане на командироващия,
който в три дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед /чл.8, ал.2 от НКС/
7. Служителите на МИГ „Преспа” за изпълнение на служебни задачи на
територията на страната или в чужбина могат да ползват транспорт при спазване
на следните процедури:
7.1.Лични автомобили на екипа и членовете на УС и ОС.
Когато се ползва личен транспорт в докладната записка към
командировъчната заповед изрично се посочва вида на колата, регистрационния
номер, разход на гориво на автомобила, изразходваното гориво, удостоверено с
фактура. Всички рискове свързани с пътуването са за сметка на лицето,
предложило за ползване автомобила си.
7.2. Служебен автомобил с марка Шевролет „Орландо”, собственост на МИГ
„Преспа”.
При ползване на служебен транспорт в рамките на територията на МИГ
„Преспа” (Общини Баните, Лъки и Чепеларе) и когато пътуването ще отнеме
по-малко от един работен ден, пътуването да се извършва с пътен лист и заповед
на изпълнителния директор или Председателя на УС, разходът за гориво да е в
рамките на предвиденото в бюджета за месец през съответната година.
8.Счетоводителят на МИГ „Преспа” води регистър на издадените
командировъчни заповеди. Заповедите за използване на служебния автомобил, в
случаите на пътуване без командировъчна заповед, се регистрират в общите
заповеди на МИГ.
9.Дневните суми за командировки са според Наредбата за командировките.
10.Всяко командировано лице има право да получи аванс в размер на
очакваните разходи по време на командировката. За тази цел трябва да бъде
направена предварителна устна или писмена заявка за необходимата сума не
по-късно от 12.00 часа в деня, предхождащ деня на плащането. Командированият
получава аванса срещу разходен касов ордер.

