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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 227 
 

 

 

ВЗЕТО С  ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 37 ОТ ИЗВЪНРЕДНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 

21.08.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

По Предложение с вх.№ В-166/1 от 18.08.2014 г. от комисията по т.3 раздел 

III от Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот, приет с Решение 

№ 128, взето с протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Сопот, 

проведено на 14.10.2004 г.  

 

Относно: Удостояването на доц. Иван Лилов Налбантов със званието 

„Почетен гражданин на град Сопот“  

 

 

  Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и във връзка с т.1, 3 и 4 раздел III 

от Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот, прие следното  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Удостоява доц. Иван Лилов Налбантов със званието 

„Почетен гражданин на град Сопот“ 

 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.22 от 

ЗМСМА и във връзка с т.1, 3 и 4  раздел III от Правилника за отличията на Общински съвет 

– Сопот приет с Решение № 128, взето с протокол № 22 от заседание на Общински съвет – 

Сопот, проведено на 14.10.2004 г.  

- и като взе предвид  заслугите на доц.Иван Налбантов за развитието на културата в 

община Сопот.  

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 14 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 1 
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Зам.председател на ОбС:……………...  

                                  /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

         /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 
 


