
1/1 Решение № 70,  взето с тайно гласуване с протокол  № 11 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

28.07.2016  г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 70 
 

ВЗЕТО С  ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 11 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

По Предложение с вх.№ В-217 от 04.07.2016 г. от общинските съветници  

Васил Максимов, Красимир Цветков и Тодор Караколев, внесено на основание т.6 

раздел II 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. за удостояването на Дишко Христов Дишков с отличието „Почетен знак 

на Община Сопот“. 
 

Относно: Удостояването на Дишко Христов Дишков с отличието 

„Почетен знак на Община 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.3, т.5 и т.6 раздел II от 

Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот, след проведена процедура по 

тайно гласуване, приема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е :  

Удостоява Дишко Христов Дишков 
с отличието „Почетен знак на Община 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.3, т.5 и т.6 раздел II 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, че творчеството и таланта на Дишко Дишков са сериозен принос в 
развитието на културата и прославата на Сопот в страна и извън нея.   

 

 

 Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  15 
 Гласували                - 15 
„За”                          - 15 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 

 Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 
 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


