ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 223
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ № 35 ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 17.07.2014 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 211/08.07.2014 г. от Марин Маринов
Бодуров – общински съветник и Председател на ПК“ОКЗ..“ и Мариана Здравкова
Кацарова – общински съветник и Председател на ОбС – Сопот
Относно: Освобождаване на управителя на „СБДПЛ”Иван Раев - Сопот”
ЕООД и избор на временно изпълняващ длъжността управител на дружеството;

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на
правомощията по чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 т.5 във връзка с
чл.147 от Търговския закон, чл.62 ал.З, чл.63 ал.1 и чл.64 ал.2 т.2 и 3 от
Закона за лечебните заведения прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Общински съвет Сопот, в качеството му на упражняващ правата
на собственост на община Сопот - едноличен собственик на капитала на
„СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, освобождава д-р Иван
Дончев Дончев от длъжността управител на дружеството като прекратява
договора за възлагане на управлението с него считано от датата на влизане в
сила на настоящето решение, без да го освобождава от отговорност.
2. На основание §1а от Заключителните разпоредби на Наредба №
9 / 26.06.2000год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения
Общински съвет Сопот избира за временно изпълняващ длъжността
управител на „СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД – д-р Стефан Кирилов
Анастасов за срок до провеждане на конкурс, но не по-дълъг от 90 дни.
Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността
управител в размер на 280 % от отчетната средна месечна брутна работна
заплата в дружеството, но не повече от дванадесеткратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния
месец. Средствата за изплащане на възнаграждението са за сметка на
търговското дружество.
3. Във връзка с чл.140 ал.4 от Търговския закон, до вписване на
новия – временно изпълняващ длъжността управител в Търговския регистър,
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Общински съвет Сопот препоръчва на д-р Иван Дончев Дончев в качеството
му на Управител на „СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД:
3.1. да не извършва каквито и да било разпоредителни сделки с
имущество на дружеството, в това число да закупува, продава, и отдава под
наем имущество на дружеството;
3.2. да не извършва каквито и да било промени в щатното разписание
и трудовите правоотношения на работещите в дружеството;
3.3. да не извършва плащания с изключение на изплащане на работни
заплати, здравни и осигурителни вноски, данъчни задължения и текущи
разходи за лечебната дейност и материалната издръжка на болницата.
4.
В срок до 7 дни от влизане в сила на настоящето решение и във
връзка с чл. 119 ал.1 т.2 от Търговския закон, възлага на Кмета на общината,
да подпише договор за възлагане на управлението на „СБДПЛ”Иван Раев Сопот” ЕООД с временно изпълняващия длъжността д-р Стефан Кирилов
Анастасов с текст, съгласно приложение 1
5.
Възлага на д-р Стефан Кирилов Анастасов:
5.1. в срок до 7 дни от подписване на договора по т.4 от настоящето
решение и в изпълнение на чл. 6 ал.2 от Закона за търговския регистър да
предприеме действия по вписването на обстоятелствата по промяна на
управлението на „СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД в Агенция по
вписванията – Търговски регистър;
5.2. в срок до 30.08.2014 г. да представи в Общински съвет – Сопот
доклад за действителното състояние на лечебното заведение и да набележи
мерки за решаване на най-неотложните проблеми, с което да се гарантира
постигането на определени икономически показатели.
6.
Избира 5 членна работна комисия в състав, 3 – ма представители
на Общинския съвет, както следва:
- Марин Маринов Бодуров;
- Мария Атанасова Павлова - Кекова;
- Константин Тодоров Константинов;
- резервен член: Мариана Здравкова Кацарова.
и 2–ма представители на общинска администрация, по решение на Кмета на
общината, която комисия да участва в приемането и предаването на
имуществото на дружеството на временно изпълняващия длъжността –
управител, в качеството му на материално отговорно лице. Комисията да
изготви протокол, копия от които да представи в Общински съвет – Сопот и
на Кмета на общината.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

- приложение 1 - Договор за възлагане на управлението / ДУК/;

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:
- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА,
чл.137, ал.1 т.5 във връзка с чл.147 от Търговския закон, чл.62 ал.З, чл.63 ал.1 и чл.64 ал.2
т.2 и 3 от Закона за лечебните заведения;
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- и като взе предвид
целесъобразност.

подробно описаните в докладната записка мотиви по

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 16
Гласували
- 15
„За”
- 15
„Против”
- няма
„Въздържал се”
- няма

Зам.председател на ОбС:……………...
/Катя Адърска-Даскова/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Марин Бодуров/
Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/

3/3

Решение № 223, взето с поименно гласуване протокол № 35 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на
17.07.2014 г.

