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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№231 
 
 

 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №37 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

29.07.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
 
 

ОТНОСНО:  Отчет за дейността на общинско търговско дружество 
“Медицински центърІ – Сопот” ЕООД за  2004 год. 

 
 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

Мария Селимова – председател на ПК “Бюджет и финанси”, 
становището на ПК “Бюджет и финанси”  и след станалите разисквания 
 
 

РЕШИ: 
 
 

І. Приема отчета за дейността на общинското търговско дружество 
“Медицински център - І – Сопот” ЕООД за 2004 год. 
 

ІІ. В срок до 15.10.2005 год. управителя на дружеството да представи 
прогноза за дейността на дружеството за 2006 год. и съответни 
предложения към проекто-бюджета  за 2006 год. 

 
ІІІ. Задължава управителя на МЦ І – Сопот ЕООД да разработи план 

за дейността на дружеството до края на 2005 год. за реализиране на част от 
предложените мерки за повишаване ефективността на работата му. 
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ІV. Задължава Кмета на Община Сопот да осигури средства за: 
1. Закупуване на следните дълготрайни материални активи за 

дружеството: 
- аудиометър – 1500 лв. 
- автоклав за стерилизация на инструментите  - 4500 лв. 
2. За основен ремонт на сградния фонд  - 9000 лв. 
Средствата да се осигурят от Бюджет 2005 г. при неговата 

актуализация, съответно в дейност “Общински болници” §5200 
“Придобиване на ДМА” и §5100 “Основен ремонт на ДМА”. 

 
V. Отменя т.4 от Решение № 183, взето с Протокол № 29 от 

22.02.2005 год. относно дължимата сума на СБДПЛ “Иван Раев” – Сопот 
ЕООД. 

 
VI. Изплащането на дължимата сума към СБДПЛ “Иван Раев” – 

Сопот ЕООД да бъде с месечни вноски по 350 лв. 
 

 
 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –14 
Гласували     - 14 
“За”               - 9 
“Против”      - 1 
“Въздържали се” – 4 

 
 
Председател на Общ.С.:……………….. 

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

         /Г.Шльомская/ 
 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                             
 
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


