
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ

№ 164

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, проведено на 15.07.2009 г.
Относно:  Отмяна на Решение №161 и даване разрешение на Управителя на

СБДПЛ”Ив.Раев - Сопот” ЕООД  да  закупи рентгенов  апарат втора
употреба за нуждите на  лечебното заведение

Общинският съвет, след като се запозна с писмо с вх.№ /182/02.07.09г./ на
Областен управител на Област Пловдив преразгледа Докладната записка с вх.
№39/ 15.06.2009 г. от Любомир Джапаров – общински съветник и Решение №161
и след станалите разисквания

РЕШИ:
На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.10 от ЗМСМА, чл.30 ал.1 т.17 и т.19 от  Наредбата за реда и
условията за учредяване на търговски дружества  с общинско имущество имущество и за
упражняване на правата на собственост на община Сопот в търговските дружества:

1. Отменя  Решение №161 взето с поименно гласуване на 15.06.2009г.
2. В изпълнение на чл.2 ал.1 т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

възлага  на Управителя на СБДПЛ „Иван Раев - Сопот” ЕООД  да проведе конкурс за доставка и
закупуване на рентгенов апарат втора употреба, отговарящ на медицинските стандарти, чиято
стойност, заедно с разходите по доставка, проектиране, монтаж, обучение и узаконяване не
надхвърля 50 000,00 лв. без ДДС.Задължава Управителя да изпъни изискванията на чл.2а,2б,2в и
2г от НВМОП.

3.В комисията по избор на доставчик за представител на Общинският съвет определя д-р
Верка Дончева.

4.  Променя поименния списък за придобиване на ДМА на СБДПЛ „Иван Раев -  Сопот”
ЕООД  по §5500 – Капиталови трансфери на дейност 413 „Общински болници”, като цялата
сума от 24 400,00 лв. се прехвърля за покупка на рентгенов апарат.

5. Разликата между пълната стойност на рентгеновата апаратура и покритата част от
общинският бюджет да се заплати със собствени средства на лечебното заведение.

6.  С цел осигуряване нормалната дейност на лечебното заведение до получаване на
капиталовия трансфер от Община Сопот дава разрешение на на Управителя на СБДПЛ „Иван
Раев - Сопот” ЕООД  да кандидатства пред обслужващата банка – ТБ „МКБ Юнионбанк” АД –
НЦ ФЦ гр.Карлово за разрешаване на овърдрафт в размер до 30 000,00 лв.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували – 13
„За” – 11
„Против” – няма
„Въздържал се” – 2
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