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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 135 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №21 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 01.08.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 

  По Докладна записка с вх.№ 128/05.07.2013 г.  от Веселин Личев – Кмет 

на Община Сопот 

 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на "Къща 

- музей Иван Вазов" гр.Сопот на недвижими имоти - публична общинска 

собственост (ПОС) ведно със сгради, които попадат в имотите по 

Кадастралната карта и кадастрални регистри( КККР) на гр. Сопот 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.12 ал.3 от 

Закона за общинска собственост (ЗОС), чл.17 ал.1 и ал.2 от Наредба за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) , 

прие следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Предоставя за срок от 5 години на „Къща-музей Иван Вазов“, 

безвъзмездно за управление и ползване следните имоти публична общинска 

собственост: 

1.1.  ПИ с кадастрален идентификатор 68080.502.555 по КККР на гр. 

Сопот, представляващ УПИ XVIII-555, кв. 35 по РП на гр.Сопот (одобрен със 

Заповед № 1060/01.06.1973 г.) с площ на имота 262 кв.м., с Акт за ПОС № 

163/11.12.2000 г. и административен адрес ул. „Йордан Войвода“ №4, ведно с 

простроените в имота сгради на основно и допълващо застрояване с 

кадастрални идентификатори 68080.502.555.1;68080.502.555.2 и 68080.502.555.3 

по КК на гр.Сопот. 

1.2. ПИ с кадастрален идентификатор  68080.502.552 по КККР на 

гр.Сопот, представляващ УПИ XIX-552, кв.35 по РП на гр.Сопот /одобрен със 

Заповед №1060/01.06.1973 г./ с площ на имота 393 кв.м., с Акт за ПОС 

№160/01.12.2000 г. и администратвен адрес ул. Йордан Войвода №6 ведно с 

простроените в имота сгради на основно и допълващо застрояване с 

кадастрални идентификтори: 68080.502.552.1; 68080.502.552.2 по КК на 

гр.Сопот. 
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1.3. Всички разходи свързани с управлението и ползването на имотите 

по т. 1.1 и 1.2 – ток, вода телефон, текущи ремонти и др., са за сметка на „Къща 

музей Ив. Вазов “ /ЕИК 000455642 – самостоятено юридическо лица 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

1.4. Описаните в т.1.1 и 1.2 имоти публична общинска собственост да се 

ползват с грижата на добър стопанин по предназначение за осъществяване на 

основните и допълнителни дейности на „Къща-музей Ив.Вазов“, разрешени от 

закона. 

1.5. „Къща-музей Ив.Вазов“ се задължава да предоставя в Общински 

съвет -  Сопот, ежегодно отчет за осъществяваните дейности в предоставените 

по т.1 имоти. 

1.6. Упълномощава Кмета на Община Сопот да издаде заповед и 

подпише договор с  „Къща-музей Ив.Вазов“ за безвъзмездно управление и 

стопанисване на описаните в т.1.1 и 1.2 имоти публична общинска собственост. 

1.7. Утвърждава проекто договор за предоставяне на описаните в т.1.1 и 

1.2 имоти, съгласно приложение 1. 

 
МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл. 21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 ал.3 от ЗОС, чл.17 ал.1 и ал.2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  като 

взе в предвид, заявено искане на Директора на къща-музей „Иван Вазов“ – Сопот и 

подкрепящо писмо на сдружение „Занаятчийски еснаф“ – гр.Сопот, както и да се осигури 

възможност за създаване и осъществяване дейности с цел съхраняване, популяризиране на 

бита, традициите и занаятите на гр.Сопот, събиране, поддържане и обогатяване на 

етнографски сбирки. 
 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  14 

 Гласували                - 14 

„За”                          - 13 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 1 
 

 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


