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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 212 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 32 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 23.04.2014  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 197/11.04.2014 г. от Веселин Личев – Кмет 

на община Сопот  

 

Относно: Даване на съгласие на Къща-музей "Иван Вазов" да кандидатства с 

проект по праграма - БГ08 - "Културно наследство и съвременни изкуства". 

 
 

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

правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация /ЗМСМА/, приема следното:  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

1. Дава съгласие самостоятелно юридическо лице“ – второстепенен 

разпоредител на бюджетна издръжка – 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, да 

кандидатства с проект по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 

културното наследство“ на Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“. 

2. Декларира, че предназначението на сградата – Къща музей „Иван 

Вазов“ и прилежащата към нея Експозиционна зала, предмет на финансиране 

по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след 

приключване на проекта. 
 

                                         

 МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

-  на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; 

- И като взе предвид необходимостта от ремонт на сградата на Къща музей „Иван 

Вазов“.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 
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 Гласували                - 15 

„За”                          - 14 

„Против”                -  1 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

  

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                  /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

         /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 


