Приложение №002/26.01.2017

ЗАПОВЕД
№.............../ дата, месец.година/

На основание чл.45.3. от Наредба за организиране и провеждане на
автомобилни състезания на БФАС за 2017 година,
Н А Р Е Ж Д А М:
Във връзка с подготовката и провеждането на .............................................................. /изписва се
пълното наименование на автомобилното състезание/ през периода /изписва се периода за подготовка
и провеждане или само периода за провеждане на автомобилното състезание, по преценка на
организатора/ да се изплатят на официалните лица /изброяват се официалните лица с три имена и
длъжност/функция, изпълнявана на автомобилното сътезание/, определени от БФАС/ФИА /изписва
се организацията определила съответните официални лица/ направените разходи за:
1.1 Пътни:
1.1.1. При пътуване с лично моторно превозно средство да се изплати парична сума за пътни, равна
на стойността на изразходваното гориво за изминатото разстояние по разходна норма,
определена от производителя на моторното превозно средство за най-икономичния режим на
движение, която не надвишава равностойността на 0,30 лв. за 1 км. изминато разстояние,
срещу представяне на разходо-оправдателен документ/и за заредено количество гориво
/фактура/и/ и извадка /копие/ от техническата спецификация на използваното МПС,
съдържаща данни за разходната му норма;
1.1.2. При използване на средства за обществен транспорт /автобус, влак, самолет и други/ да се
изплати парична сума равна на стойността на закупения/те превозен/ни документ/и;
1.1.3. При използване на безплатен за съответните лица транспорт парични суми за пътни разходи
да не се изплащат
1.2. Дневни:
1.2.1. За дните с нощувка да се изплащат по 40,00 /четиридесет/ лв. на ден;
1.2.2. За дните без нощувка да се изплащат по 20,00 /двадесет/ лв. на ден;
1.2.3. При осигурено целодневно ползване от съответните лица на безплатна храна в местата на
провеждане на автомобилното състезание парични суми за дневни да не се изплащат.
1.3. Квартирни:
1.3.1. За нощувки се изплащат парични суми в размер на действително изразходените суми за
квартира и настаняване, установени с представен/и разходо-оправдателен/и документ/и
/фактура/и/;
1.3.1 В случаите, когато е осигурена безплатна квартира/настаняване да не се изплащат парични
суми за квартирни разходи.
Всички разходо-оправдателни документи, подлежащи на изплащане съгласно настоящата
заповед, следва да бъдат представени от съответните лица в оригинал, в срок не по-късно от деня на
приключване на автомобилното състезание. Дължимите суми по настоящата заповед да се изплатят
не по-късно от деня на приключване на автомобилното състезание след представяне на необходимите
разходо-опрадвателни докумнети, в случаите, когато това е необходимо.
Настоящата заповед да се връчи на компетентите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ОРГАНИЗАТОР:

/подпис/
/две имена/

