ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 29 / 29.03.2018г.
ПРОТОКОЛ № 3 / 29.03.2018 г.
Относно: Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, при спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3
във връзка с чл. 77 от АПК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
както следва:
1. Отменят се т. 1, т. 10, т. 11 и т. 14 на чл. 4, ал. 2;
2. Създава се нова т. 8 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 8. удостояване на български и чуждестранни граждани с почетно гражданство;
3. Създава се нова т. 9 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 9. създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено
имущество – приема се с поименно гласуване;
4. Създава се нова т. 10 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 10. участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както
и в други юридически лица с нестопанска цел и определяне представителите на
общината в тях – приема се с поименно гласуване;
5. Създава се нова т. 11 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 11. именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения,
вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
6. Изменя ал. 3 от чл. 4, като същата придобива следния текст:
- (3) Решенията по т. 5, 6, 7, 8 и 9 от предходната алинея и т. 9 и 10 от чл. 4, ал. 4 се
приемат с поименно гласуване.
7. Отменя се т. 11 на чл. 12, ал. 1;

8. Текстът на чл. 18, ал. 2 се изменя така:
- „(2) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, общинският
съветник получава възнаграждение в размер на 80 лв. за комисия и 100 лв. за участие в
заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец
не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската
администрация за съответния месец.”
9. Текстът на чл. 20, ал. 1, т. 6 придобива следната редакция:
- 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради
заболяване за повече от 6 месеца, след решение на Общинската избирателна комисия;
10. Текстът на чл. 20, ал. 1, т. 8 придобива следната редакция:
- 8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на
постоянния му адрес извън територията на общината;
11. В Преходни и заключителни разпоредби, текстът на § 4 се допълва така:
- „§ 4. Този Правилник е приет с Решение № 13 / 03.12.2015 г. на Общински съвет
Елена, изменен и допълнен с Решение № 172 / 29.12.2016 г., Решение № 29 / 29.03.2018
година на Общински съвет –Елена.”
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