
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 18 

По протокол № 4 от 28.02.2020г. 

 

Относно: Изменение на Правила за реда и начина на отпускане на еднократна 

финансова помощ приети с Решение № 141 по Протокол № 19 от 27.10.2016г. на общински 

съвет Никола Козлево. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема изменение на Правила приети от Общински съвет Никола Козлево с 

Решение № 141 по Протокол № 19 от 27.10.2016г. както следва: 

1.1. В раздел втори, чл. 4, ал. 1 се изменя както следва: 

(1) Заявленията се разглеждат от Постоянна комисия в следния състав – 

Председател на Общински съвет, Председател на постоянна комисия имаща отношение 

към бюджета и финансите и трима представители на общинска администрация. 

1.2. В раздел втори, чл. 4, ал. 2 се изменя както следва: 

(2) Постоянна комисия по чл. 4, ал. 1 се назначава със заповед на кмета на 

общината. 

1.3. В раздел втори, чл. 5, ал. 3 се изменя както следва: 

(3) Заседанията на Постоянната комисия са редовни, ако присъстват повече от 

половината от общия брой на членовете ѝ, като присъствието на председателя на 

постоянна комисия имаща отношение към бюджета и финансите е задължително. 

1.4. В раздел трети, чл. 6, ал. 4 става ал. 3 и се изменя както следва: 

(3) Еднократната финансова помощ отпускана на наследниците на лицата по    

чл. 2, т. 5 е в размер до 200 (двеста) лева.  

1.5. В раздел трети, чл. 12, т. 2 се отменя. 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 28.02.2020г. Протокол № 4, т.9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                          /Нурай Ферудин Реджеб/ 
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