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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№ 128

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №15 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  29.01.2009г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно:  Приемане на доклад за фактическото състояние на
“Медицински  център І Сопот” ЕООД

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с
вх.№103/17.12.08г.от Любомир Джапаров – общински съветник
становището  на ПК “ОКЗ ”, ПК “СД”  и  след станалите разисквания

РЕШИ:

1.Приема доклада на Временната комисия за фактическото състояние
на "Медицински център 1 Сопот" ЕООД.

2.Задължава Кмета на Община Сопот в проекта на Бюджет за 2009г. да
включи капиталови трансфери за "Медицински център 1 Сопот" ЕООД в
размер на 47500.00лв. за покупка на следните ДМА:

-ехограф с интервагинален трансдюсер - 11000.00лв.
-автоклав - 6000.00лв.
-10 броя климатици - 10000.00лв.
-ЕЕГ - 10000.00лв.
-съдов доплер - 7500.00лв.
-инструментариум - 3000.00лв.
При наличие на преходен остатък от 2008г. ехографа да бъде заложен в

бюджета за закупуване със средства от него.
3.Задължава управителите на "Медицински център 1 Сопот" ЕООД и

СБДПЛ "Иван Раев Сопот" ЕООД да подпишат анекс към договора за
стерилизация, с който считано от 01.02.2009г. да се намали цената на
услугата до себестойността плюс максимум 10% печалба.

4.Задължава управителя на "Медицински център 1 Сопот" ЕООД да
предприеме незабавни действия за:

   4.1.Събиране на сумите за наем на кабинета за неотложна медицинска
помощ, заедно с лихвите и неустойките по договора с "Евромед" ЕООД.

   4.2.Договаряне със специалисти за неработещите кабинети.
   4.3.Провеждане на срещи-разговори с фирми и учреждения с цел

сключване на договори за профилактични прегледи на работници и
служители.
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5.Задължава Кмета на Община Сопот и Председателя на Общински
съвет Сопот в срок до 28.02.2009г. да инициират среща между "Медицински
център 1 Сопот" ЕООД, СБДПЛ "Иван Раев Сопот" ЕООД и практиките за
първична медицинска помощ на територията на Община Сопот за
подобряване взаимоотношенията и взаимопомощта помежду им.

6.Прекратява дейността на Временната комисия.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 16
“За”             -16
“Против”   - няма
“Въздържал се” – няма

Зам.председател на Об.С……………...
 /Л.Джапаров/

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

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

          Вярно с оригинала:
/печат/


