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Проект  

за промяна на Правилника на общински съвет Никола Козлево. 

 
Промяната в правилника е следната: 

Във Чл.8, се добавят нови алинеи – ал. 3 и ал.4, както следва: 
(3) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до 

нейния ръководител и до председателя на общински съвет;  

 (4) При напускане на група или изключване от състава й общинският съветник губи 

мястото си в комисиите като представител на съответната група и други изборни длъжности 

в общинския съвет; 

Чл.17, ал.2 се изменя, както следва: 
Било: На общинския съветник се определя възнаграждение за участието му в заседанията 

на комисиите на общинския съвет в размер на до 20 на сто от средната брутна работна 

заплата на общинската администрация за съответния месец. 

Става:На общинския съветник се определя възнаграждение за участието му в заседанията 

на комисиите на общинския съвет в размер на до 30 на сто от средната брутна работна 

заплата на общинската администрация за съответния месец. 

Чл.17, ал.3 се изменя, както следва: 
Било: Общият размер на възнагражденията по ал.1 и ал.2, които може да получи общинския 

съветник за месец не може да бъде повече от 60 на сто от средната брутна работна заплата 

на общинската администрация за съответния месец. 

Става:Общият размер на възнагражденията по ал.1 и ал.2, които може да получи 

общинския съветник за месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна 

работна заплата на общинската администрация за съответния месец. 

Във Чл.19 ал.4  , се добавя нова т. 3  

Със следния текст -      

3. Председател на група от съветници - при напускане на съветник от създадената група или 

изключване от състава й. 
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