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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 132 
 

 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2013  Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

  По Докладна записка с вх.№ 126/19.06.2013 г.  от Мариана Здравкова 

Кацарова – Председател на ОбС - Сопот 

 

Относно: Промяна на лимитните суми за телефонни разговори и 

мобилен интернет, ползвани от общинските съветници и служителя в 

звеното по чл.29а от ЗМСМА чрез предоставените служебни СИМ  карти.  

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал.1 т.23  и ал.2, във 

връзка чл.34 ал.4 от ЗМСМА прие следното   
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Определя считано от 01.07.2013 год. следните персонални лимитни 

суми за телефонни разговори и мобилен интернет от предоставените на 

общинските съветници в община Сопот и служителя по чл.29а от ЗМСМА 

служебни СИМ карти, както следва: 

-        Председател на Общинския съвет – 30.00 лв. с ДДС; 

-        Общински съветници – 18.00 лв. с ДДС; 

-        Служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА – 18.00 лв. с ДДС; 

2.      Средствата до размера на лимитните суми, определени в т.1 от 

настоящето решение са за сметка на общинския бюджет и се разходват от 

заложените в дейност 123 „Общински съвет”, подпараграф 1020 „Разходи за 

външни услуги”. 

3.  Средствата над размера на лимитните суми, определени в т.1 от 

настоящето решение са за сметка на общинските съветници в община Сопот, 

съответно служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА.  

4. Сумите по т.3 от настоящето решение се удържат от 

възнагражденията на общинските съветници/служителя в звеното по чл.29а от 

ЗМСМА, дължими за първия месец, след установяването им до изчерпването 

им. 
 

 

  МОТИВИ: Настоящето решение се взема на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 във 

връзка с чл.34 ал.4 от ЗМСМА и с цел минимизират разходите по издръжката на дейност 
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123 „Общински съвет”, без това да нарушава правата на общинските съветници да им бъдат 

заплащани правените от тях разноски във връзка с работата им в съвета. 

. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  17 

 Гласували                - 17 

„За”                          - 13 

„Против”                -  3 

„Въздържал се”      - 1 
 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


