Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване /Приложение №
17.1 и 17.2/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 176
гр. Левски, 02.08.2012 г.
относно: Промяна на възнагражденията на общинските съветници
от Общински съвет – Левски
На основание чл.34, ал. 1, 2 и 4 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И :
Определя възнаграждение на общинските съветници от
Общински съвет - Левски за мандат 2011 – 2015 г., както следва:
1.Възнаграждение за участие в заседание на ОбС – 70.00 лева
2.Възнаграждение за участие в заседание на комисии – 40.00
лева.
3.Възнаграждение на председателя /председателстващ/ на ПК
за участие в заседание – 60.00 лева
4.Заместник-председателите
на
ОбС
получават
възнаграждение в размер на 40.00 лева за участие в заседание на
председателския съвет
5.Общият размер на възнаграждението на общинския
съветник за един месец не може да надвишава определеното в
чл.34, ал.2 от ЗМСМА.
6.На основание чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА общинският съветник
има право и на допълнителни разходи пряко свързани с неговата
дейност, регламентирана в чл. 36, ал. 1, т.1 и 2 от ЗМСМА в
размер на 150 лева месечно. Разходите се възстановяват от
общинския бюджет и се отчитат с разходно-оправдателни
документи, съгласно действащото законодателство.
7.Председателят на Общинския съвет получава заплата както
следва:
- на осемчасов работен ден - получава възнаграждение в
размер на 70 % от заплатата на кмета на общината, когато

работата му като председател е единствено трудово
правоотношение;
- на четиричасов работен ден - получава възнаграждение в
размер на 50% от заплатата на кмета на общината, когато
работата му като председател е второ трудово правоотношение.
ГЛАСУВАЛИ по т. 1-6:
За – 16 общински съветници.
Против – 1,
Въздържали се – 2.
ГЛАСУВАЛИ по т. 7:
За – 13 общински съветници.
Против – няма,
Въздържали се – 6.

ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА:/п/
Главен експерт “Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

