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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 71 
 

 

ВЗЕТО С   ПРОТОКОЛ №11 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 03.08.2012 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 

 По Докладна записка с вх.№ 52/25.07.2012 г. от Мариана Кацарова – 

Председател на Общински съвет – Сопот 

 Относно: Определяне на възнагражденията на общинските 

съветници в община Сопот. 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал. 2 и чл.34, ал.2 от 

ЗМСМА, чл. 24 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

1. Считано от 01.07.2012 год., за изпълнение на задълженията си 

общинските съветници в община Сопот получават месечно възнаграждение в 

размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинска 

администрация – община Сопот за последния месец от предходното 

тримесечие.  

2. Размерът на конкретното възнаграждение на всеки общински 

съветник се определя, начислява и изплаща по реда на чл.24 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация.   

 

   МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 2 и 

чл.34, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, с оглед законосъобразното определяне на 

възнаграждения на общинските съветници в община Сопот.  
 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          - 14 

 Гласували                - 14 

„За”                          - 14 



2/2 Решение № 71, взето с  протокол № 11  от  заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 03.08.2012 г. 

 

 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       /Анелия Бочева/ 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


