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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 72

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  26.06.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно : Освобождаване на управителя и провеждане на
конкурс за възлагане управлението на СБДПЛ “Иван
Раев” ЕООД гр.Сопот

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на
Иванка Милева Председател на ПК “ОКЗ” – с вх.№48/19.06.08г.
становището  на ПК “ОКЗ” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

I.  На основание чл.21  ал.1  т.  9  от ЗМСМА,  чл.137  ал.1  т.5  във връзка с
чл.147  от Търговския закон,  във връзка с чл.62  ал.З от Закона за лечебните
заведения, на основание чл.64 ал.2 т.2 и 3 от Закона за лечебните заведения във
връзка с чл.64 ал.2 от Наредбата за реда и условията за учредяване на търговски
дружество с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост
на Община Сопот в търговските дружества Общински съвет Сопот освобождава
д-р Димитър Кирилов Виденов от длъжността управител на „Специализирана
болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев" ЕООД гр.Сопот и
прекратява договора за възлагане управлението на същата от23.01.2006год., без
да го освобождава от отговорност.

II. На основание §1а от Наредба № 9 / 26.06.2000год. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения Общински съвет Сопот избира за временно
изпълняващ длъжността управител на „Специализирана болница за долекуване
и продължително лечение „Иван Раев" ЕООД гр.Сопот до провеждане на
конкурс д-р Иван Дончев Дончев

III. До вписване на новия управител в търговския регистър съгласно
чл.140 ал.4 от Търговския закон , Общински съвет Сопот забранява на д-р
Димитър Кирилов Виденов в качеството му на Управител на „Специализирана
болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев" ЕООД гр.Сопот :
1/Да извършва каквито и да било разпоредителни сделки с имущество на
дружеството, в това число да закупува, продава, и отдава под наем имущество на
Дружеството; 21 Да извършва каквито и да било промени в щатното разписание
и трудовите правоотношения на работещите в Дружеството ; 3/Да извършва
плащания с изключение на изплащане на работни заплати, здравни и
осигурителни вноски, данъчни задължения и текущи разходи за лечебната
дейност и материалната издръжка на Болницата.
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IV. Общински съвет Сопот задължава Председателя да подготви и внесе
докладна записка, за приемане на решение за обявяване на конкурс за
длъжността Управител на „Специализирана болница за долекуване и
продължително лечение „Иван Раев" ЕООД гр.Сопот в съответствие с
разпоредбите на Закона за лечебните заведения и Наредба № 9 / 26.06.2000год.
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на
лечебни заведения.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 15
“За”             -12
“Против”   - 1
“Въздържал се” – 2

Зам.председател на Об.С……………...
 /И.Дончев/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/


