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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

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

проведено на 14.10.2004 г. 

изм. и доп. с Решение №200, взето с поименно гласуване, с Протокол №34 от заседание 

на Общински съвет – Сопот, проведено на 31.08.2021 г. 

 

Общински съвет – Сопот учредява следните отличия за кметове, общински съветници, 

служители в администрацията на Община Сопот, българските и чуждестранните граждани 

със заслуги към Община Сопот. 

 

РАЗДЕЛ I 

ЗНАЧКА НА ОБЩИНА СОПОТ 

 

1. Значката е кръгла. На нея, на светлосин фон е изобразен гербът на Община 

Сопот. 

2. Значката се връчва на лицата, избрани на следните длъжности: 

а) Кмет на Община Сопот; 

б) Кметове на населените места в Община Сопот; 

в) Общински съветници; 

г) Заместник-кметове и секретар на Община Сопот. 

3. Със значка на Община Сопот се отличават български и чуждестранни граждани със 

заслуги в изпълнението на своя граждански и служебен дълг, с принос в развитието на 

общината, съхраняването на историческата и памет и дарителство. 

4. Значката на Община Сопот (от т. 3) се присъжда с решение на Общински съвет – 

Сопот, при тайно гласуване и обикновено мнозинство от гласовете на всички общински 

съветници. 

5. Предложенията за присъждане на значка на Община Сопот по т. 3 се правят от Кмета 

на Общината, Председателя на Общински съвет – Сопот и общински съветници. 

6. Значката на Община Сопот се връчва от Председателя на Общински съвет –Сопот. 

Значка на Председателя на Общинския съвет се връчва от най-възрастния общински 

съветник. 

7. Носителят на значката се записва в специална книга, съхранявана от 

Председателя на Общински съвет. 

8. Значката на Община Сопот се носи в следните случаи: 

а) в приемното време на служителите и общинските съветници; 

б) по време на заседание на Общински съвет – Сопот; 

в) на националния празник на Република България, празника на Община Сопот и 

други национални и градски тържества и ритуали. 
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РАЗДЕЛ II  

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА СОПОТ 

 

1. Почетният знак на Община Сопот е цветно релефно изображение на герба на 

Община Сопот. Знакът е поставен върху подложка в червена кутия с герба на Община Сопот 

върху капака и надпис „Община Сопот – Почетен знак“. 

2. Почетният знак на Община Сопот се връчва на всички кметове на Община Сопот. 

3. Почетният знак на Община Сопот се присъжда на български и чуждестранни 

граждани и общински служители, които имат значителен принос в развитието на общината и 

заслуги към нейните граждани. 

4. Почетният знак на Община Сопот се присъжда на общински съветници, които са 

участвали ползотворно в работата на Общински съвет – Сопот. 

5. Почетният знак на Община Сопот се присъжда с решение на Общински съвет – 

Сопот, при тайно гласуване и обикновено мнозинство на всички общински съветници. 

6. Предложения за присъждане на почетния знак на Община Сопот се правят от Кмета 

на Общината, Председателя на Общински съвет и общинските съветници. 

7. Почетният знак на Община Сопот се връчва от Председателя на Общински съвет – 

Сопот. Почетен знак на Председателя на Общинския съвет се връчва от най-възрастния 

общински съветник. 

8. Носителят на почетния знак се записва в книга, съхранявана от председателя на 

Общински съвет. 

9. Почетният знак се поставя от ляво и се носи при всички традиционни и български 

празници, градски и национални тържества и ритуали. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СОПОТ 

1. Със званието „Почетен гражданин на град Сопот“ се удостояват български и 

чуждестранни граждани с особено големи заслуги към града и неговите жители. На 

удостоените със званието „Почетен гражданин на град Сопот“ се връчва почетен знак с лента 

и символичен ключ на града. Лентата е с цвета на знамето на Община Сопот. 

2. Почетният знак с лента и документът със званието „Почетен гражданин на град 

Сопот“ се връчват от Председателя на Общинския съвет. 

3. Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сопот“ се 

нрави от комисия в състав: 

- Председател на Общински съвет – Сопот; 

- Кмет на Община Сопот; 

- Първи заместник-председател на Общински съвет – Сопот; 

- Секретар на Община Сопот; 

- Председател на Постоянната комисия, в чийто ресор попадат заслугите за 

удостояване. 

4. Предложенията за удостояване се обсъждат на заседание на Общински съвет – Сопот 

и се приемат при тайно гласуване, с мнозинство от две трети от гласовете на 

всички общински съветници. 
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5. Ако предложеният за удостояване не получи необходимия брой гласове, неговата 

кандидатура може да се поднови най-рано след 3 (три) години. 

6. Почетните знаци с ленти са номерирани и се съхраняват при Председателя на 

Общински съвет Сопот. 

7. Удостоеният със званието „Почетен гражданин на град Cопот“ се вписва в Почетната 

книга на Община Сопот, която се съхранява от Председателя на Общински съвет – Сопот. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

НАГРАДА „КИРИЛ НЕКТАРИЕВ“ 

(Нов – приет с Решение №200/2021 г. на ОбС – Сопот) 
 

1. С награда „Кирил Нектариев“ се удостояват български и чуждестранни граждани с 

постижения в областта на икономиката и финансите. Призът представлява статуетка – бюст 

на Кирил Нектариев. 

 2. Комисия в състав: 

 - Председател на Общински съвет – Сопот; 

 - Заместник-председател на Общински съвет – Сопот; 

 - Кмет на Община Сопот; 

 - Заместник-кмет на Община Сопот; 

 - Секретар на Община Сопот: 

 изготвя мотивирано предложение до Общински съвет – Сопот за присъждане на 

награда „Кирил Нектариев“. 

 3. Предложението за удостояване с награда „Кирил Нектариев“ се обсъжда на 

заседание на Общински съвет – Сопот и се приема при тайно гласуване, с мнозинство повече 

от половината от гласовете на всички общински съветници. 

 4. Награждаването става на тържествена церемония в зала „Хаджи Гьока Павлов“, на 

която Председателят на Общински съвет – Сопот обявява носителя на наградата и връчва 

удостоверението по § 1 от ПЗР, а статуетката се връчва от Кмета на Община Сопот. 

 5. Удостоеният с награда „Кирил Нектариев“ се вписва в Почетната книга на Община 

Сопот, която се съхранява от Председателя на Общински съвет – Сопот. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 § 1. (изм. и доп. с Решение №200/2021 г. на ОбС – Сопот) За връчените „Значка на 

Община Сопот“, „Почетен знак на Община Сопот“, „Почетен гражданин на град Сопот“ и 

„Награда „Кирил Нектариев“ се издава удостоверение с трите имена на носителя, 

основанието и заслугите за връчване на отличието, подпечатва се и се подписва от 

Председателя на Общински съвет – Сопот. 

 §2. На лицата осъдени за престъпление с влязла в сила присъда, почетното звание се 

отнема, като се отразява в съответната книга. 

§3. Настоящият Правилник за отличията на Общински съвет Сопот е приет с 

Решение №128 от 14.10.2004 г. и влиза в сила от датата на приемането му. 

§4. (Нов – приет с Решение №200/2021 г. на ОбС – Сопот) Настоящият Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот е приет с 

Решение №200 от 31.08.2021 г. и влиза в сила от датата на приемането му. 


