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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 332 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С  ПРОТОКОЛ № 53  ОТ ИЗВЪНРЕДНО  

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 14.10.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 315/06.10.2015 г. от Мариана Кацарова – 

Председател на ОбС - Сопот   

 

Относно: Вземане на решение за промяна на фирмата на общинското 

търговско дружество „МБДПЛ „Иван Раев - Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804 и 

седалище и адрес на управление гр.Сопот ул.“Трети март“ № 20 и промяна на 

учредителния акт.   

  

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

правомощията по чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.10 във връзка с чл.7 ал.1 и ал.2, 

чл.137, ал.1, т.1, ал.3 от ТЗ, във връзка с чл.9 ал.1 т.2 и ал.2, чл. 23 от Закона за 

лечебните заведения /ЗЛЗ/, и като взе предвид указаното в § 69 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на  ЗЛЗ  /ДВ бр.72 от 

18.09.2015 г./, прие следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Общински съвет Сопот, в качеството му  на упражняващ правата на 

собственост на община Сопот - едноличен собственик на капитала на  „МБДПЛ”Иван 

Раев - Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, променя фирмата на дружеството от 

„Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев - 

Сопот“ ЕООД  на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван 

Раев - Сопот“ ЕООД. 

2. С оглед на решението по т.1 приема изменения в учредителния акт на 

дружеството както следва: 

2.1. Заглавието се променя на: „УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ „ИВАН 

РАЕВ“ – СОПОТ“ ЕООД; 

2.2. В чл.3, израза „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ 

И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ „ИВАН РАЕВ“ – СОПОТ“ ЕООД се заменя с 

израза „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ 

„ИВАН РАЕВ“ – СОПОТ“ ЕООД; 

2.3. В изречение второ на чл.3 израза: „МБДПЛ“ИВАН РАЕВ“ – СОПОТ“ 

ЕООД, се заменя със израза: „МБПЛ“ИВАН РАЕВ“ – СОПОТ“ ЕООД; 

2.4. В раздел „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ“, абзац втори се изменя както 

следва: „Настоящият учредителен акт се прие с Решение № 332, взето с поименно 

гласуване с протокол № 53 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, 

проведено на 14.10.2015 г.“  
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3. Възлага на управителят на търговското дружество – д-р Стефан Кирилов 

Анастасов: 

3.1.  да предприеме необходимите действия изготви и утвърди нов 

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение с 

оглед определянето му като многопрофилна болница за продължително лечение; 

3.2.  в изпълнение на чл.6 ал.1 от Закона за търговския регистър да 

предприеме действия по вписването на обстоятелствата по промяната на 

учредителния акт на дружеството във връзка с промяната неговата фирмата в 

Агенция по вписванията – Търговски регистър; 

4. Общински съвет – Сопот, с оглед опосредстване на получаването на ново 

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност с оглед промените и защита на 

особено важен обществен интерес – предоставянето на медицински услуги на 

населението на общината на основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително 

изпълнение на настоящето Решение. 

5. Настоящето решение подлежи на съдебен контрол по реда на АПК пред 

Административен съд – Пловдив по реда на чл.60 ал.4 от АПК. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- приложение 1 – Учредителен акт на общинското търговско дружество 

„МБПЛ „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД; 

 
 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

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

ЗМСМА, чл.10 във връзка с чл.7 ал.1 и ал.2, чл.137, ал.1, т.1, ал.3 от ТЗ, във връзка с чл.9 ал.1 

т.2 и ал.2, чл. 23 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/; 

- и като взе предвид указаното в § 69 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на  ЗЛЗ  /ДВ бр.72 от 18.09.2015 г./; 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  13 

 Гласували                - 13 

„За”                          - 13 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

   

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

             

Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


