
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 22 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2011 Г. В   

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 

  По докладна записка с вх.№71/22.12.2011 г. – от Веселин Личев – 
Кмет на община - Сопот  
 Относно: Удължаване срока на договора за възлагане на управлението на 
СБДПЛ „Иван Раев” – Сопот ЕООД до подписване на договор за 
управление след проведен конкурс, тъй като до провеждането му 
болницата ще остане без управител.  

 
  На основание чл.21 ал.1 т.9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 50 ал.5 и 6 и 51 
ал.2 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, Общински съвет – Сопот, в качеството си на 
орган, упражняващ правата на собственост на община Сопот в общинското 
дружество СБДПЛ”Иван Раев” ЕООД – гр.Сопот, приема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Удължава срока на договора за възлагане на управлението на СБДПЛ 
„Иван Раев”ЕООД на досегашния Управител - д-р Иван Дончев Дончев, считано от 
06.12.2011 год. до подписването на нов договор за управление, след провеждане на 
конкурс по реда на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения, издадена от Министерство на здравеопазването. 

2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и подпише анекс към 
договора за управление на СБДПЛ”Иван Раев” ЕООД, сключен на 13.01.2009 г., в 
който да отрази решението по предходната точка. 

3. Възлага на Председателя на ОбС – Сопот в срок до 31.01.2012 год. да 
изготви и внесе докладната записка за приемане на решение за обявяване на нов 
конкурс за избор на Управител на общинското дружество - СБДПЛ”Иван Раев” 
ЕООД. 

4. Възлага на Председателя на ОбС – Сопот в срок до 31.01.2012 г.  да 
изготви и внесе докладната записка за приемане на решение за привличане на 
външен експерт, на който да се възложи извършването на финансова ревизия на 
общинското дружество - СБДПЛ”Иван Раев” ЕООД за периода 2009 – 2011 год.  
   
 
 
МОТИВИ:  Настоящото становище  се приема на основание чл. 21, ал.1 т.9 и 23 от  
ЗМСМА, чл.62 ал.3 от Закона за лечебните заведения,  във връзка с чл. 50 ал.5 и 6 и 
чл.51 ал.2 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 като се взе предвид, че договорът с който е възложено 
управлението на общинското дружество СБДПЛ”Иван Раев” ЕООД е изтекъл на 
06.12.2011 год., с оглед невъзможността, без управител, дружеството да изпълнява 



дейността си като лечебно заведение и да предприеме необходимите действия за 
сключване на договор със РЗОК – Пловдив за новата 2012 г.   

 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 13 
„Против”                -  1 
„Въздържал се”      - 2 
 
   

Зам.председател на ОбС:……………...  
       /Анелия Бочева/ 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
 
       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


