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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 127 
 

 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №19 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 

  По Докладна записка с вх.№ 119/18.05.2013 г.  от Мариана Кацарова – 

Председател на Общински съвет - Сопот 

Относно: Изменение и допълнение  на решение № 90 взето с поименно 

гласуване - протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Сопот, 

проведено на 29.11.2012 год. 

 

 

Общински съвет – Сопот, основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.9 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.51 ал.2 от Наредба за 

реда и условията за учредяване на търговски дружества с общинско имущество 

и за упражняване на правата на собственост на община Сопот в търговските 

дружества и във връзка с чл.1 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,  прие следното  
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Изменя и допълва решение № 90 взето с поименно гласуване - протокол 

№ 13 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2012 год., 

както следва: 

1. т.ІІІ се изменя както следва:  

„ІІІ. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 

лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на 

здравеопазването, Общински съвет - Сопот определя комисия за организиране 

и провеждане на конкурса от 5 члена, в състав: 

  Председател - Председателят на Общински съвет – Сопот; 

  Секретар – Костадинка Андонова - правоспособен юрист;  

  Членове: 

  -  Представител на МЗ – РЗИ – Пловдив – лекар; 

  -  Представител на общинска администрация – Сопот -  по предложение 

на Кмета на общината; 
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  - Стефан Кирилов Анастасов - общински съветник и магистър по 

медицина; 

и определя възнаграждение в размер на 50.00 лв. за всеки външен за община 

Сопот  член на комисията, за всяко нейно заседание. 

  2. Определя двама резервни членове – представители на Общински съвет 

– Сопот:  

 - 1-ви резервен член – Марин Маринов Бодуров – общински съветник; 

 - 2-ри резервен член – Мария Атанасова Павлова-Кекова – общински 

съветник.  

  3. Възлага на Кмета на общината, в заповедта за назначаване на 

конкурсната комисия да определи още един резервен член. 

  4. Дава право на конкурсната комисия да избере от състава си 

Председател, в случай, че определения в т.1 Председател не може да реализира 

правомощията си.”   

 

2. т.1 от ІV се изменя както следва:  

„ 1. в три дневен срок от изтичане на крайната дата за подаване на 

документите от кандидатите, да издаде заповед с поименния състав на 

комисията по т.ІІІ;” 

 
              МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.9 и ал.2 

от ЗМСМА, чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.51 ал.2 от Наредба за реда и 

условията за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване 

на правата на собственост на община Сопот в търговските дружества и във връзка с чл.1 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 като взе в предвид 

не възпрепятстване провеждането на конкурса.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  12 

 Гласували                - 12 

„За”                          - 12 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


