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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 255 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 43 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2014  Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 237/02.12.2014 г.  от Марин Бодуров  – 

общински съветник и Председател на ПК“ОКЗ..“ 

 

Относно: Съгласуване на цената на входните билети за посещение и 

услугите в Къща-музей „Иван Вазов“ – гр.Сопот.  
 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.187, ал.2, 3 и 5 от 

Закона за културното наследство, приема следното:  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Съгласува цената на входните билети за посещение и услугите в 

Къща-музей „Иван Вазов“ – гр.Сопот, съгласно приложение 1. 

2. Новите цени на входните билети за посещение и услугите по т.1 да 

влязат в сила от 01.01.2015 г. 

3. Възлага на Директора на Къща-музей „Иван Вазов“ – гр.Сопот да 

издаде заповед, с която да определи цените на входните билети за посещение и 

услугите, както и да определи деня от седмицата, в който е осигурен безплатен 

вход за посещение. 
 

Приложения: 
1. Приложение 1 – ценоразпис  

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

 -  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.7 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.187, ал.2, 3 и 5 от Закона за културното наследство;  

- и като взе предвид постъпило писмо от Директора на къща-музей „Иван Вазов“ – 

Сопот, с което се иска да се съгласуват  цената на входните билети за посещение и услугите в 

Къща-музей „Иван Вазов“ – гр.Сопот.  

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 15 

„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/ 


