След проведените консултации и взетите предвид становища, мнения
и препоръки, внасям следните промени в предложения проект на
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет – Роман,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
през мандат 2019 – 2023 година

1.
Чл.16, ал3 Председателят получава възнаграждение в размер,
определен с решение на Общински съвет-Роман и съобразен с чл.26, ал.1
и чл.34, ал2 от ЗМСМА.
Чл.16, ал3 придобива следния вид:
Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение
определено от Общинския съвет в размер на 90 % от възнаграждението на
Кмета на Община Роман за пълно работно време.
2.

Чл.17, ал.1, т3 влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по закона за предотвратяване и
установяване конфликт на интереси;
Чл.17, ал.1, т3 придобива следния вид:

влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси
по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
3.
чл.18, ал.6, т3 Влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по закона за предотвратяване и установяване
конфликт на интереси
чл.18, ал.6, т3 придобива следния вид:
влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
4. Чл.23, ал.2, т.1 за безпричинно отсъствие от заседание на
постоянна комисия, в която е избран 10% от месечното
възнаграждение по чл.24,т.8 от този правилник
Чл.23, ал.2, т.1 придобива следния вид:

за безпричинно отсъствие от заседание на постоянна комисия, в
която е избран 10% от месечното възнаграждение по чл.24,ал1, т.7от
този правилник
5. Чл.23, ал.2, т.2 за безпричинно отсъствие от заседание на
Общински съвет – Роман 20% от месечното възнаграждение по чл.24,т.8
от този правилник
Чл.23, ал.2, т.2 придобива следния вид:
за безпричинно отсъствие от заседание на Общински съвет –
Роман 20% от месечното възнаграждение по чл.24,ал1, т.7 от този
правилник
6. Чл.29, ал.1, т.2 когато, съветникът е осъден с влязла в сила присъда
на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер
Чл.29, ал.1, т.2 придобива следния вид:
когато след избирането му, съветникът е осъден с влязла в сила
присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
характер
7. Чл.33. Председател или заместник-председател на постоянна
комисия се освобождава предсрочно с решение на комисията, взето с
мнозинство по ал.3
Чл.33 придобива следния вид:
Чл.33. Председател или заместник-председател на постоянна
комисия се освобождава предсрочно с решение на комисията, взето с
мнозинство по чл.32,ал.3 от настоящия правилник
8.Чл.72, ал.3 – отпада
9. Чл75, ал.2 отпада

10. чл.16,ал.1,т.15 Командирова кмета на общината в страната и
чужбина и разрешава ползване на отпуски от кмета на общината,
съгласно Кодекса на труда
Чл.16,ал.1,т15 придобива следния вид:
Чл.16,ал.1,т.15 Командирова кмета на общината в чужбина и

разрешава ползване на отпуски от кмета на общината, съгласно
Кодекса на труда
11. Чл.88, ал.1 Контролът по изпълнение на приетите актове на
Общински съвет – Роман се извършва чрез изпращане от кмета на
Община Роман до председателя на Общински съвет – Роман на
административните актове, както и договорите и техните изменения
и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета,
незабавно след издаването или подписването им.
Чл.88, ал.1 придобива следния вид:
Контролът по изпълнение на приетите актове на Общински съвет –
Роман се извършва чрез изпращане от кмета на Община Роман до
председателя на Общински съвет – Роман на административните актове,
както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в
изпълнение на актовете, приети от съвета, в срок от 3 дни след издаването
или подписването им.
Председател на комисията:
/Кр.Кръстев/

