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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 173 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с 

Протокол № 18 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №9/04.12.2019 г., с Протокол №3 и приемане 

на проект за Решение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в 

едно с предложените промени.  
 

Мотиви:  
Действащият в момента Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация беше приет на 04.12.2019 г. с Решение №9 по предложение на 

временната комисия, която го изготви и беше дадена възможност в срок до 30.03.2020 

г., да се анализира и актуализира действащото относимо към проблема 

законодателство, указанията на НСОРБ и съседни нам общини, като добрите практики 

бъдат взаимствани. 

Нови предложения не постъпиха, независимо от направените съобщения – напомки.  

 В края на месец септември беше разгледан въпросът за трудовите 

възнаграждения на общинския съвет.  

 По етични и морални съображения (сполетялата ни пандемия) общинските 

съветници не завишиха своите трудови възнаграждения. За съжаление този сполетял 

всички ни проблем се очертава като траен и устойчив. По същото време заплатата на 

Председателя на Об С не е променяна вече трети мандат, а на общинските съветници-

втори. При тях в годините назад като традиция се е установила една уравновиловка, 

като участието им в две или повече комисии не влияе върху размера на 

възнаграждението. На последната сесия през месец септември 2020 г. този въпрос беше 

повдигнат и обсъден. Това наложи нарочната за целта временна комисия да проведе 

свое заседание. Моментът е подходящ, тъй като параметрите на евентуално наше 

решение трябва да залегнат в новия бюджет на 2021 год. Новонастъпилите 

обстоятелства налагат промени в чл. 16, ал. 1 и чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 

Старт текст: 

Чл. 16, ал. 1 – „Председателят на общинския съвет получава възнаграждение за 

работата, която извършва, в размер на 75 % (месечно), от възнаграждението на кмета на 

общината.” 

Нов текст: 

Чл. 16, ал. 1 - Председателят на общинския съвет получава възнаграждение за 

работата, която извършва, в размер на 85 % (месечно), от възнаграждението на кмета на 

общината. 

 

Старт текст: 

Чл. 20, ал. 3-„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на 

общинския съвет и неговите комисии в размер на 45% от средната брутна заплата в 

общинската администрация за съответния месец.“ 

Нов текст: 
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Чл. 20, ал. 3-„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския 

съвет и неговите комисии в размер на 55% от средната брутна заплата в общинската 

администрация за съответния месец.“ 

 

Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 

1 и чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И: 
 

 

1. Отменя Решение №9/04.12.2019 г., с Протокол №3/04.12.2019 г. 

 

2. Приема обновения Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация в едно с нанесените в него корекции 

 

3. Този Правилник влиза в сила от датата на приемането му от Общински 

съвет Николаево с Решение № 173/23.12.2020 г., с Протокол №18 

 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова   Х 

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, 

„въздържали се” – 1 
 

 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 


