
 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                        РЕШЕНИЕ № 149 

 

По протокол № 20 от 20.12.2017г. 

Относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Никола Козлево.  

            На  основание чл.21 ал.3, чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево и 

Решение № 20 по Протокол № 1 от 26.01.2017г., 
 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Считано от 01 декември 2017 година, се определя възнаграждение за 

участие в заседания на общинския съвет в размер на 300 (триста) лева, 

пропорционално на броя на заседанията. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши съгласно закона последващите 

действия за изплащане на възнаграждение за участие в заседания на 

общинския съвет и постоянните комисии, след удържане на санкциите 

разписани в т.3 от настоящето решение. 

3. Извършва следната промяна в Правилника за организацията и дейността 

на общински съвет Никола Козлево 

3.1. Променя се текста на чл. 17 ал.4, като думата „Председателят“, се 

заменя с думата – „Служителят в звеното за подпомагане на 

общинския съвет“; 

3.2. В чл.17 се създават нови алинеи със следното съдържание: 

(6) За отстраняване от заседание на общинския съвет на отстраненият съветник се 

налага санкция в размера на полагащото се възнаграждение за съответното 

заседание; 

      (7) Пътните разноски, направени от общинския съветник във връзка с пряката му 

работата в общинския съвета, се поемат от общинския бюджет, срещу представен пътен 

лист, ако от администрацията на общината не е осигурен служебен транспорт. 

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

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

на 20.12.2017г. Протокол № 20, т.1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

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

                                                                                                      /Стефан Стефанов/ 
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