
 
 

ОД-03-06-01-01 

СФУК 
 

ОДОБРЯВАМ РАЗХОДА: 

Д-Р АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА 

Директор на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

от ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

(име и фамилия, длъжност) 

 

Относно: командироване във връзка с участие в …………………………………………...………………………………………. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА, 

 

Във връзка с получена покана за участие в ……………………………………………......……………………….. 

(наименование на събитието) 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………., 

което/която ще се проведе в гр. ………………..…………...……………, държава …………………………………………… 

от …………..………… до ……………………, Ви предлагам да бъда командирован/а, както и 

долупосочените ръководители (учители) (ако е приложимо) 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

със задача: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

За осъществяване на дейностите ще са необходими следните финансови средства, за 

сметка на ............................................................................................................. , както следва: 
(проект/национална програма/бюджета на училището) 

 

За ръководители (учители), разходи за командировка, включващи: 
 

Вид разход Брой Единична цена Обща сума 

Пътни разходи    

Дневни разходи    

Квартирни разходи    

Застраховки    

Други разходи (такси за участия и др.)    

Обща стойност:  



За участници /ученици/, разходи включващи: 
 

Вид разход Брой Единична цена Обща сума 

Транспорт    

Нощувки    

Застраховки    

Други разходи (такси за участия и др.)    

Обща стойност:  

 
Прилагам копия от следните документи: 

− ………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

− ………….………………………………………………………………………………………..………………………………… 

− …………………….………………………………………………………………………………………..……………………… 

− ……………………………….………………………………………………………………………………………..…………… 

 
Дата: ………………..………….. 

 

Заявител: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(име и фамилия, длъжност, подпис) 

 

ОДОБРЯВАМ/НЕ ОДОБРЯВАМ 

отпускане на аванс в размер на ..................................лв. 

Д-Р АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА 

Директор на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен 

 

 

ИСКАНЕ 
за предоставяне на авансови средства за командировка 

За изпълнение на гореописаната задача при командироване ще са необходими 

авансови средства за: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(описват се лицата, на които да се предостави аванс и размер на средствата) 

 

Общо .......................... лв. 

Дата: ………………..………….. 

 

Заявител: ………………………………………………………………………………………………….. 

(име и фамилия, длъжност, подпис) 

 
 

Приел: 

Елица Тончева – домакин ………………………………………………………………….….… 

(дата и подпис) 

 

Съгласувал: 

Полина Тончева – главен счетоводител …………………………………………….….…. 

(дата и подпис) 
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