
 

 

  

                                                        РЕШЕНИЕ №120 

По протокол № 16 от 28.09.2017г. 

 

Относно: Приемане на ежемесечни справки за  изплащане на възнаграждения на 

Общински съвет Никола Козлево, за периода 01.01.2017г- 28.09.2017 година. 

На основание чл.21, ал 1, т. 23  от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, и 

чл.17, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Никол 

Козлево  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема справка с изх. № 20 от 30.01.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец януари. 

2. Приема справка с изх. № 43 от 22.02.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец февруари. 

3. Приема справка с изх. № 100 от 30.03.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец март. 

4. Приема справка с изх. № 128 от 27.04.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец април. 

5. Приема справка с изх. № 159 от 25.05.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец май. 

6. Приема справка с изх. № 192 от 29.06.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец юни. 

7. Приема справка с изх. № 221 от 27.07.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец юли. 

8. Приема справка с изх. № 257 от 31.08.2017 година за участие на съветници в 

заседания на общински съвет за месец август. 

   

От общо 13 гласували, с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

 

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

проведено на 28.09.2017г. Протокол № 16, т.9 от дневния ред, и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                     /Стефан Стефанов 
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