ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 233
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 39 ОТ РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА
29.10.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 191/03.04.2014 г. от Катя Адърска-Даскова
– Председател на ВК
Относно: Отчет на ВК за извършване на проверка на дейността на
общинското търговско дружество СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на
правомощията по чл.21 ал.1, т.1 във връзка с чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и чл.
56 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община
Сопот, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.
Приема отчета за дейността на временната комисия /ВК/,
създадена с Решение № 91, взето с протокол № 13 от заседание на Общински
съвет – Сопот, проведено на 29.11.2012 г. за извършване на проверка на
дейността на общинското търговско дружество СБДПЛ „Иван Раев – Сопот“
ЕООД.
2.
С оглед на направените констатации, изводи и предложения
за последващи действия в отчета по т.1 се предприемат следните действия:
Възлага на Председателя на ОбС – Сопот да изпрати, настоящето решение,
докладната записка в едно с отчета на ВК, доклада /вх.№ 211/7 от 08.09.2014
г./ на д-р Стефан Кирилов Анастасов - ВРИД Управител на дружеството и
доклада на д.е.с. Нанко Дечев за фактически констатации във връзка с
възложена финансова инспекция на дружеството в изпълнение на Решение №
54, взето с поименно гласуване с протокол № 9 от заседание на Общински
съвет – Сопот, проведено на 31.05.2012 г. до компетентната прокуратура за
извършване на проверка по констатациите в отчета и докладите за наличие
или липса на действия, по смисъла на чл.219 ал.1 от Наказателния кодекс от
страна на управителя на дружеството.
3.
Прекратява дейността на ВК.
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МОТИВИ: Настоящето решение се приема:

- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1, т.1 във връзка
с чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и чл. 56 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – община Сопот
- и като взе предвид задълженията на общинския съвет в качеството му на орган на
управлението на дружеството – общо събрание по смисъла на чл.21 ал.1, т.1 подточка а)
във връзка с ал.3 и чл.22 ал.2 от Наредба за условията и реда за учредяване на търговски
дружества, за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества
с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна стопанска дейност в община Сопот.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 17
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/
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