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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 295 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 50 ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.06.2015  

Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

 

По Докладна записка с вх.№ 279/01.06.2015 г. от Веселин Личев – Кмет 

на Община Сопот  

 

Относно: Сключване на договор със СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА 

АСОЦИАЦИЯ ЕВРОПАЦИЕНТ" с цел стабилизиране и надграждане 

управлението на икономическата и медицинската дейност на "СБДПЛ Иван 

Раев - Сопот" ЕООД. 

 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.357-364 от ЗЗД, 

чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения и приложимата в негово 

изпълнение НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения, както и във 

връзка с глава трета от Наредбата  за условията и реда за учредяване на 

търговски дружества, за упражняване на правата на собственост на общината в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 

в граждански дружества и за сключване на договори  за съвместна стопанска 

дейност в община Сопот, прие следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Не приема проекта за решение със следните мотиви:   

1. на този етап, не съществува необходимост за допускане на трети 

лица в дейността на общинското търговско дружество – лечебно заведение, 

което е предмет на предложения договор; 

2. текстовете в предложения договор не кореспондират и противоречат: 

2.1. на чл.357-364 от ЗЗД, които са приложното нормативно основание 

за учредяване на граждански дружества за постигане на стопанска цел, на 

която не са оповестени конкретните параметри, дяловете от съдружниците, 

вноски от съдружниците – имуществени и /или в пари, правата на 

съдружниците – имуществени и неимуществени, как ще се вземат решенията 

за работите на дружеството, управлението на дружеството, разпределяне на 

печалби и загуби, вземанията на съдружниците за направени разноски, 

собствеността на дружеството, както и неговото прекратяване; 
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2.2. на НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 

по Закона за лечебните заведения, издадена на основание чл.63 ал.3 от Закона 

за лечебните заведения; 

2.3.  на Закона за достъп до обществена информация с исканата в 

договора „конфендециалност“, с оглед общинската собственост на 

дружеството; 

3. с Решение № 292 от 08.06.2015 г. ОбС – Сопот определи лечебното 

заведение като многопрофилна болница за долекуване и продължително 

лечение по смисъла на Закона за лечебните заведения, което ще даде нови 

възможности за нейното стабилизиране и разширяване на дейността й; 

 

 МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.357-364 от ЗЗД, чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения и приложимата 

в негово изпълнение НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения, както и във връзка с глава 

трета от Наредбата  за условията и реда за учредяване на търговски дружества, за 

упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на 

договори  за съвместна стопанска дейност в община Сопот; 

- и като взе предвид изложените в текста на решението мотиви по целесъобразност.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

 

 

Присъствали          - 12  

 Гласували                - 12 

„За”                          - 12 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                  /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

         /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 
 


