ЗАПОВЕД
№ ____________/_____________ г.
Относно:

Командироване на преподавател от ВСУ „Любен Каравелов“
в гр. ХОДМЕЗЬОВАШАРХЕЙ, УНГАРИЯ

Във връзка с участието на преподавател от ВСУ „Л. Каравелов“ с доклад в XV International
Conference on Structures and Architecture 2018, която ще се проведе в периода 29–31 март 2018 г. в гр.
Ходмезьовашархей, Унгария,
и на основание Решение на АС на ВСУ, Протокол № 2016 / 31.12.2017 г., и чл. 5 от Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина,
КОМАНДИРОВАМ
ас. д-р инж. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ – преподавател от катедра „Ниско строителство и
архитектурни конструкции“, в гр. ХОДМЕЗЬОВАШАРХЕЙ, УНГАРИЯ, за срок от 5 /пет/ дни, в периода от
28.03.2018 г. до 01.04.2018 г. включително, със задача: участие в Международна конференция, с право
на финансиране в размер на 1700.00 (хиляда и седемстотин) лева общо за сметка на ВСУ „Л.
Каравелов“, за покриване на следните разходи:
 Такса правоучастие: 1 бр. × 250 Евро
=
500,00 лв.
 Нощувки: за 1 чов. × 4 нощ. × 40 Евро/нощ. × 2,0 лв.
=
320,00 лв.
 Дневни разходи: за 1 чов. × 5 дни × 35 Евро/ден × 2,0 лв.
=
350,00 лв.
 Пътни разходи: София – Ходмезьовашархей – София
=
530,00 лв.
Общо разходи:

1700,00 лв.,

съгласно представеното заявление от ас. д-р инж. Георги Даскалов, Вх.№ 2011 / 19.12.2017 г.
Сумата 1700 лв. да бъде отпусната за сметка на:


Проект № 15 (сигн. 05/2017) с ръководител доц. Ал. Петров – 1100.00 лева или до наличната сума
по проекта;



Собствени приходи на ВСУ „Л. Каравелов”, съгласно Правилата за допълнително индивидуално
финансиране на научноизследователска дейност на преподавателите на ВСУ – до 30% от
посочените разходи, но не повече от 300.00 лева за командированото лице.

Сумата до 1700 лв. да бъде получена авансово и отчетена от ас. д-р инж. Георги Даскалов със
съответните разходооправдателни документи след приключването на командировката.
Останалите разходи по командировката са за сметка на командированото лице.
Пътуването София – Будапеща – Ходмезьовашархей – Будапеща – София да се извърши със самолет и
автобус.
Задължавам командированото лице в десетдневен срок след завръщането си да представи отчет за
командировката.
ДОЦ. ДН АРХ. СТ. СТЕФАНОВ
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”
1373 София, ул. „Суходолска” 175, тел.: 02 8029 100; факс: 02 8029 101
e-mail: vsu@vsu.bg интернет-адрес: www.vsu.bg

Съгласували:
………………………………..
проф. д-р инж. Ст. Стефанова
Зам.-ректор по НД и С
………………………………..
проф. д-р П. Петрински
Р-л кат. „„Ниско строителство и архитектурни конструкции“
………………………………..
В. Цветкова
Гл. счетоводител
………………………………..
В. Николова
Фин. контрольор

Изготвил:
………………………………..
Н. Йорданова
Р-л сектор „Сътрудничество“
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