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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 91 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №13 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2012 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 

 

 

  По докладна записка с вх.№ 76/16.11.2012 г.  от Анелия Бочева – 

общински съветник и Председател на ПК”Б и Ф”   

 

Относно: Създаване на временна комисия за извършване на проверка на  

дейността на общинското търговско дружество СБДПЛ „Иван Раев” – 

Сопот” ЕООД   

 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.1 и ал.2  във връзка с 

чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и чл.56 от Правилник за организацията и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, прие  следното   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Създава 7 членна, временна комисия в състав, както следва: 

Председател:  Катя Николова Адърска 

Членове:  

1. Анелия Стефанова Бочева 

2. Христо Ангелов Цолев 

3. Мариана Здравкова Кацарова 

4. Марин Маринов Бодуров 

5. Осман Узун 

6. Представител на Общинска администрация,  определен със заповед от 

Кмета на общината 

 

2. Възлага на временната комисия по т.1 в срок до 31 декември 2012 г. да 

изготви и предложи на общинския съвет отчет за извършената от нея 

работа, по проверката на дейността на общинското търговско дружество 

„СБДПЛ „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД свързана с: 
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2.1. Стопанисване на имуществото на „Медицински център – І” 

ЕООД – Сопот предоставено на отговорно пазене; 

2.2. Проведените процедури по ЗОП, сключени договори по тях и 

изпълнение на тези договори; 

2.3. Вземания и задължения на дружеството, както и направените 

разходи за външни услуги над 1000 лв. без ДДС; 

2.4. Приходи и финансирания; 

2.5. Персонал и работна заплата. 
 

         
      МОТИВИ:  Настоящото решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.1 и ал.2  във връзка с 

чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и чл.56 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и като взе в предвид 

констатациите, направени в доклада от финансовата инспекция на дружеството. 
 
 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 11 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 5 
 

 

 

 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       /Анелия Бочева/ 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


