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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№ 139

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №16 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  26.02.2009г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно:  Разрешение на управителя на СБДПЛ “Иван Раев”ЕООД
гр.Сопот  да извърши проучване и проектиране на ремонт, реконструкция и
подобрение на отоплителната инсталация и парокотелното и изграждане
на инсталация за топла вода в лечебното заведение

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с
вх.№16/24.02.09г.от Любомир Джапаров – общински съветник становището
на ПК “СД” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.30 ал.1 т.11 и т.17 от
Наредбата за реда и условията за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на
Община Сопот в търговските  дружества и докладна записка
вх.№65/17.02.2009г. на Управителя на СБДПЛ “Иван Раев”ЕООД гр.Сопот
д-р Иван Дончев Общински съвет Сопот задължава Управителя на СБДПЛ
“Иван Раев” гр.Сопот :

1.  Да извърши предварително проучване и  събиране на най-малко 2
идейни проекта, от които единият за отопление с климатици,
придружени с количествено-стойностни сметки, предоставящи
подробна информация за вида, обема и стойността на предлаганите
ремонтно –строителни дейности на отоплителната инсталация
парокотелното и инсталация за топла .

2.  Да извърши проучване на възможностите  на търговските банки в
района за кредитиране на проекта за ремонт , реконструкция и
подобрение на отоплителната инсталация и парокотелното и
изграждане на инсталация за топла вода и условията за ползване на
банков заем.

3. Да внесе в Общински съвет Сопот събраната информация за
параметрите на ремонта и за условията на кредитирането му, въз основа
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на която Общински съвет Сопот да вземе решение по проблема с
отоплението на СБДПЛ “Иван Раев”ЕООД гр.Сопот

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

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

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

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

          Вярно с оригинала:
/печат/


