ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване /Приложение
№ 3/ прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 453
гр. Левски, 30.01. 2014 г.
относно: Отмяна на Решение № 230/25.10.2012 г. на ОбС – Левски
относно възнагражденията на общинските съветници
На основание чл. 34, ал. 1, 2 и 4 от ЗМСМА, съгласно изменения
с ДВ бр. 1/2014 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
Считано от 01.01.2014 г. :
1. Отменя свое Решение № 230/25.10.2012 г
2. Определя възнаграждението на общинските съветници от
Общински съвет Левски за мандат 2012 – 2015 г. в размер на 50% от
средномесечното
брутно
възнаграждение
на
общинската
администрация за съответния месец.
3. При безпричинно неявяване на общински съветник на редовно
насрочено заседание на постоянна комисия и сесия на ОбС, същият
да бъде санкциониран както следва:
- за неявяване на заседание на ПК - с 40 лева;
- за неявяване на сесия на Общинския съвет - със 70 лева.
4. На основание чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА, общинският съветник
има право и на пътни и други разноски, пряко свързани с неговата
дейност, регламентирана в чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМСМА в размер
до 150 лева месечно. Заместник-председателите на ОбС и
председателите на ПК имат право на пътни и други разноски в
размер до 170 лева. Разноските се възстановяват от общинския

бюджет и се отчитат с разходно - оправдателни документи, съгласно
действащото законодателство.
5.
Председателят
на
Общинския
съвет
получава
възнаграждение, както следва:
- на осемчасов работен ден - получава възнаграждение в
размер на 70% от заплатата на кмета.
- на четиричасов работен ден - получава възнаграждение в
размер на 50% от заплатата на кмета.

ГЛАСУВАЛИ :
За – 13 общински съветници,
Против – 3,
Въздържали се – 3.

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”

