
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№183 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

22.02.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 174 взето с протокол № 28 на 

заседание на Общински съвет – Сопот проведено на 10 и 11 
февруари 2005 год. 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

Васко Попов – председател на ПК “образование, култура, 
здравеопазване…”, становището на ПК “Образование, култура, 
здравеопазване”   и след станалите разисквания  
 

РЕШИ: 
 

1.  Задължава кмета на Община Сопот в срок не по-късно от 1 /един/ 
месец  да подпише Анекс към договорите с общопрактикуващите лекари и 
стоматолози ползващи кабинети общинска собственост в сградата на 
Болница Сопот за увеличаване на наемните цени след оценка на 
лицензиран оценител и решение на Общинския съвет. Средствата от 
наемите да се разходват само за целеви субсидии за общинските лечебни 
заведения по смисъла на чл.100 от ЗЛЗ след съответно решение на 
Общинския съвет за всеки конкретен случай. 

 
2. Задължава управителя на СБДПЛ “Иван Раев” – Сопот ЕООД, 

управителя на МЦ-І Сопот, както и останалите наематели в едномесечен 
срок да  подсигурят 1 тон гориво за пробно пускане на отоплителната 
инсталация, в присъствие на специалисти. 

 
3. Задължава кмета на Община Сопот в 3 /три/ дневен срок от 

приемане на настоящото решение, да преведе средствата по Решение на 
Общински съвет № 141, взето с протокол № 23 от 11.11.2004 год. на 
СБДПЛ “Иван Раев” – Сопот ЕООД. Същите да бъдат осигурени от сумата 
109 хил. лв. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК от 2004 год.  
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4. Задължава Управителя на МЦ-І Сопот в рамките на 3 /три/ месеца, 

считано от 01.03.2005 год. да издължи сумата 7775,65 лв. на СБДПЛ “Иван 
Раев” – Сопот ЕООД.  

 
5. Задължава председателя на Общинския съвет – Сопот в 

едноседмичен срок да свика на първо редовно заседание болничното 
настоятелство избрано с решение № 147. 

 
6. От преходния остатък за 2004 год. да бъдат преведени в 3 /три/ 

дневен срок на СБДПЛ “Иван Раев” – Сопот ЕООД средства в размер на 
10 000 лв. за основен ремонт на сградния фонд.  

 
7. Възнагражденията от извънредното заседание на Общински съвет 

– Сопот проведено на 22.02.2005 год. общинските съветници ДАРЯВАТ  
на СБДПЛ “Иван Раев” – Сопот ЕООД за компенсиране на разходите за 
закупуване на гориво във връзка с пробното пускане на водно-
отоплителната инсталация. 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –16 
Гласували     - 16 
“За”               -15 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – 1 

 
 
Председател на Об.С……………….. 

/Хр.Цолев/         
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 

 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                                
Вярно с оригинала: 

/печат/  


