ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 54
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2012 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 28/02.04.2012 г. от Мариана Кацарова –
Председател на ОбС – Сопот.
Относно: Възлагане на частична тематична финансова инспекция на
СБДПЛ”Иван Раев” – Сопот ЕООД.
Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във
връзка с чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП прие следното решение
Р Е Ш Е Н И Е:
1.
Да се извърши частична-тематична финансова инспекция на
СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД за периода 2009 – 2011 г.
2.
Определя следните задачи и теми на инспекцията, с извеждане на
сравнения, констатации, изводи и препоръки, с оглед установяване на
финансовата дисциплина и управление в дружеството в съответствие с
действащата нормативна уредба и осигуряването на достатъчна надежност във
връзка с организацията, разходването, отчитането и контрола на средствата,
както и защитата на активите на дружеството:
2.1. Преглед на ГФО за 2010 и 2011 г.
2.2. Приходи от дейността на дружеството;
2.3. Финансирания;
2.4. Разходи за външни услуги над 1000 лв. /без ДДС /;
2.5. Проведени конкурси по ЗОП и приложимите наредби;
2.6. Персонал, работна заплата, доходи за пенсиониране и разходи за
компенсируеми отпуски;
2.7. Изпълнение на договор за кредит;
2.8. Стопанисване на имущество на „Медицински център І – Сопот”
ЕООД, предоставено на отговорно пазене с приемо-предавателен протокол от
09.12.2009 г. в изпълнение на заповед № РД-09-596/03.12.2009 г. на Кмета на
община Сопот.
2.9. Вземания и задължения на дружеството.
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3. Избира за изпълнител на финансовата инспекция – „Финансови
консултации и одит” ЕООД, ЕИК 160078218, със седалище и адрес на
управление гр.Карлово, ул.”Парчевич” № 60, с Управител д.е.с. Нанко Милев
Дечев и определя краен срок за предоставяне на доклада за извършване на
финансовата инспекция 20.06.2012 г.
4. Определя възнаграждение за изпълнителя по т.3 в размер на 1200 лв.
Средствата за възнаграждението да се изплатят от § 1020 „Разходи за външни
услуги”, дейност 123”Общински съвет”.
5. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия
и в три дневен срок от влизане в сила на настоящето решение да сключи
договор за извършване на услугата с изпълнителя по т.3.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА
и във връзка с чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП и като взе в предвид предстоящото приемане на ГОД
на лечебното заведение – общинско търговско дружество, провеждането на конкурс за
избор на нов управител на лечебното заведение и правомощията на Общински съвет –
Сопот в качеството му на принципал на дружеството.

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

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

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

2/2

Решение № 54, взето с поименно гласуване - протокол № 9 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на
31.05.2012 г.

