ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 249
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 40 ОТ ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 10.11.2014 Г.
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

По Докладна записка с вх.№ 231/03.11.2014 г. от Марин Бодуров –
Зам.председател на ОбС – Сопот и Председател на конкурсната комисия
Относно: Предложение за избор на Управител на „Специализирана болница
за долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК
115584804, след проведен конкурс за възлагане управлението на общинското
дружество обявен с Решение № 217, взето с поименно гласуване протокол № 33 от
заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2014 г.

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 и във връзка с чл.147
от Търговския закон, както и във връзка чл.62 ал.3, чл.63 ал.1 и ал.3 от Закона за
лечебните заведения, чл.8 - чл.10 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения и раздел IV от Наредбата 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;, приема
следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1.
Одобрява класирането на конкурсната комисия и обявява д-р
Стефан Кирилов Анастасов с ЕГН 630515**** с постоянен адрес: обл. Пловдив,
общ.Сопот, гр.Сопот, ул.“Христо Ботев“ № 18 за спечелил конкурса, с
окончателна оценка – 5,75, за Управител на общинското търговско дружество
„Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев”
– Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, обявен с Решение № № 217, взето с
поименно гласуване протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Сопот,
проведено на 20.05.2014 г.
2.
На основание, чл.22 ал.1 т.6 от Наредбата за условията и реда за
учредяване на търговски дружества, за упражняване на правата на собственост
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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, избира за Управител на „СБДПЛ
„Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804 и седалище и адрес на
управление – обл.Пловдив, общ.Сопот, гр.Сопот, ул.“Трети март“ № 20 – д-р
Стефан Кирилов Анастасов ЕГН 630515****.
3.
Определя месечно възнаграждение на Управителя по т.2 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 в страната за съответния месец. Средствата за изплащане на
възнаграждението са за сметка на търговското дружество.
4.
На основание, чл.25 ал.1 и ал.2 от Наредбата 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, възлага на Кмета на общината и
го упълномощава, в срок от 3 – дни от влизане в сила на настоящето решение,
да подпише договор за управление, /приложение 1/ на общинското търговско
дружество „СБДПЛ „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД с избрания по т.2 Управител
за срок от 3 /три/ години.
5.
Възлага на д-р Стефан Кирилов Анастасов, 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
променените обстоятелства по управлението на „СБДПЛ”Иван Раев - Сопот”
ЕООД в Агенция по вписванията – Търговски регистър;
Приложения:
приложение 1 – Договор за управление на общинското търговско
дружество „СБДПЛ „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД;
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 и във връзка с чл.147 от Търговския закон, както и във връзка чл.62
ал.3, чл.63 ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.8 - чл.10 от Наредба
№9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и раздел IV от Наредбата 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;
и като взе предвид резултатите от проведения конкурс за избор на управител на
общинското търговско дружество „СБДПЛ „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД, обявен с Решение
№ 217, взето с поименно гласуване с протокол № 33 от заседание на ОбС – Сопот, проведено
на 20.05.2014 г.

Общ брой Общински съветници – 17
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Присъствали
Гласували
„За”
„Против”
„Въздържал се”

- 16
- 16
- 16
- няма
- няма

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

Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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