ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 52
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2012 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 24/16.03.2012 г. от Веселин Личев –
Кмет на община Сопот
Относно: Предложение за нови такси на билети и услуги, предлагани
от къща музей „Иван Вазов” във връзка с въвеждането на комплексен билет
за историческите забележителности.
Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във
връзка с чл. 20 и чл.17 ал.1, т.1 и т.5 от ЗМСМА, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Не приема проекта за решение по докладната записка.
МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с
чл. 20 и чл.17 ал.1, т.1 и т.5 от ЗМСМА, и като се взе в предвид:
1. Културните и исторически забележителности – обект на включване в комплексния билет
изискват извършването на ремонтни дейности, събиране и експониране на артефакти, които биха
предизвикали желания посетителски интерес преди да бъдат включени в комплексен билет за
разглеждане.
2. Въвеждането на нови такси на билети и цени на услуги, предлагани от къща музей „Иван
Вазов” следва да стане чрез изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите в община Сопот, след вземане на решение
от ОбС – Сопот за преразглеждане на статута на музея с оглед изпълнение на разпоредбите на
чл.28, ал.1 и чл.41, ал.1 от Закона за културното наследство /ЗКН/ и чл.4, ал.2 от Закона за закрила
и развитие на културата /ЗЗРК/ и определянето му като юридическо лице на бюджетна издръжка –
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
3. Общински съвет – Сопот ще преразгледа таксите на билетите и цени на услугите,
предлагани от къща-музей „Иван Вазов” след като бъдат изпълнени разпоредбите на чл.17 от ЗКН.

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

- няма

Зам.председател на ОбС:……………...
/Анелия Бочева /
Зам.председател на ОбС:……………………….
/ Катя Адърска-Даскова /

Председател на ОбС.:………………..
/ Мариана Кацарова /
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