ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 69
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ПРОТОКОЛ №11 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 03.08.2012 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 50/06.07.2012 г. от Веселин Личев – Кмет
на община Сопот
Относно: Даване на статут на самостоятелно юридическо лице на
къща музей „Иван Вазов” – Сопот, съгласно Закона за културното
наследство и Закона за закрила и развитие на културата.
Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал. 1, т.23, т.8 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.4 ал.2,
чл.8 и чл.36 от Закона за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/, чл.17, чл.28
ал.1, и чл.41 от Закона за културното наследство, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
І. Общински съвет – Сопот, считано от 01.10.2012 г.:
1. Определя статут – „самостоятелно юридическо лице” на бюджетна
издръжка на общински музей с наименование „Къща-музей „Иван Вазов”,
със седалище: обл. Пловдив, общ.Сопот, гр.Сопот, ул.”Васил Левски” № 1,
със собствен печат и БУЛСТАТ 000455642.
2. „Къща-музей „Иван Вазов” е общински културен институт, който:
2.1. определя самостоятелно своите задачи и структура съобразно
предмета на дейността си;
2.2.извършва допълнителни дейности, включително и стопански,
свързани с основните като получените средства остават за ползване от него;
2.3.събира държавни такси за извършване на услуги и за издаване на
документи дубликати в размери, определени с тарифа на Министерския
съвет, като 50 на сто от постъпленията остават в културния институт, а
останалата част се внася във фонд „Култура”.
3. За осъществяване на дейността на „Къща-музей „Иван Вазов” се
предоставя безвъзмездно за управление и ползване следните недвижими
имоти – общинска собственост:
3.1. УПИ – ІV, кв.26 по плана на гр.Сопот в едно с построените в него
сгради - актуван с акт за публична общинска собственост № 115/10.05.2000
г.
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3.2. 2 – ри етаж от сградата на Радино училище, находяща се в УПИ І –
църка, кв. 28 по плана на гр.Сопот, актуван с акт за публична общинска
собственост № 117/10.07.2000 г.
3.3. имот номер 259003 в землището на гр.Сопот в едно с построената
в него „Дядо Стоянова воденица”, актуван с акт за частна общинска
собственост № 253/13.01.2005 г.
4. Определя самостоятелното юридическо лице „Къща-музей „Иван
Вазов” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със
самостоятелен бюджет и сметка и му дава следните права и задължения:
4.1. самостоятелно да се разпорежда с утвърдените бюджетни кредити,
утвърдени с бюджета на община Сопот за съответната година;
4.2.да реализира приходи от такси и цени на услуги, определени с
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услугите в община Сопот
4.3.да реализира приходи от извършваните допълнителни дейности,
включително и стопански, свързани с основните;
4.4. да извършва компенсирани промени на утвърдените му с бюджета
приходи и разходи;
4.5. да уведомява ежемесечно първостепенния разпоредител - община
Сопот за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и
получени трансфери от други бюджети и/или дарения.
4.6. да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и
работниците в рамките на утвърдената численост и съгласно действащата
нормативна уредба;
5. В изпълнение на чл.11 ал.2 от Закона за държавния бюджет на Р
България за 2012 г., потвърждава, до края на 2012 г. численост на персонала
– 5 / пет / субсидирани бройки, като директорът на „Къща-музей „Иван
Вазов” да се назначи от Кмета на Общината след провеждане на конкурс.
Конкурсът за избор на директор на „Къща-музей „Иван Вазов” да стартира до
10.09.2012 г.
ІІ. Възлага на Кмета на община Сопот:
1.
В срок до 30.09.2012 г., в изпълнение на чл.17 ал.2 т.4, от ЗКН, да
внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет – Сопот, нов правилник
за устройството и дейността на „Къща-музей „Иван Вазов”;
2.
В срок до 30.09.2012 г., в изпълнение на чл.16 ал.4 и ал.8 от
Наредбата по чл.8 от ЗОС за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, да издаде заповед и подпише договор
за безвъзмездното предоставяне на „Къща-музей „Иван Вазов” на имотите по
раздел І т.3 от настоящето решение.
3.
Да организира разработването на самостоятелен бюджет на
„Къща-музей „Иван Вазов” за периода 01.10.2012 – 31.12.2012 г. в рамките на
бюджетните кредити в дейност 739 „ Музеи с регионален характер”,
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одобрени с бюджета на община Сопот за 2012 г. и в срок до 15.10.2012 г., да
внесе в Общински съвет – Сопот, информация за него.
4.
В срок до 31.10.2012 г., в изпълнение на чл.17 ал.1 т.2 от Закона
за културното наследство / ЗКН/ да създаде обществен съвет за закрила на
културното наследство в община Сопот като съвещателен орган към
общината;
5.
В срок до 31.12.2012 г., в изпълнение на чл.17 ал.2 т.1 от ЗКН,
съгласувано със Обществения съвет за закрила на културното наследство в
община Сопот да внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет –
Сопот, стратегия за опазване на културното наследство на територията на
община Сопот в съответствие с националната такава;
6.
В срок до 31.12.2012 г., в изпълнение на чл.17 ал.2 т.3 от ЗКН, във
връзка с чл.36 от ЗЗРК, съгласувано със Обществения съвет за закрила на
културното наследство в община Сопот да внесе за обсъждане и приемане от
Общински съвет – Сопот, предложение за създаване на общински фонд
„Култура” в едно с правилник за неговата работа;
МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1,
т. т.23, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.4 ал.2, чл.8 и чл.36 от Закона за закрила и
развитие на културата /ЗЗРК/, чл.17, чл.28 ал.1, и чл.41 от Закона за
културното наследство и като взе в предвид няколкото указателни писма на
Министерство на културата с оглед правилното прилагане на националното
законодателство.
Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 14
Гласували
- 14
„За”
- 14
„Против”
- няма
„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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