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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 112 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №16 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 11.03.2013 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 
 

  По докладна записка с вх.№ 97/25.02.2013 г.  от Мариана Кацарова – 

Председател на Общински съвет – Сопот 

 

Относно: Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на общинско дружество "Специализирана болница 

за долекуване и продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД с ЕИК 

115584804, обявена с Решение №90, взето с протокол №13 от заседание на 

Общински съвет - Сопот, проведено на 29.11.2012 г. и обявяване на нов 

конкурс. 

 

Общински съвет – Сопот, 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.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, прие  

следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 І. Прекратява процедурата по провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на общинско дружество „Специализирана болница за 

долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 

115584804, обявена с Решение № 90, взето с протокол № 13 от заседание на 

Общински съвет – Сопот,  проведено на 29.11.2012 г. 

 

ІІ.Обявява нов конкурс за Управител на “Специализирана болница за 

долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 

115584804, който да се проведе по същия ред, изисквания към кандидатите, 

необходими документи, място и срок на подаване на документите, същата 

тема, предмет на събеседването, правило за определяне на деня, часа и 

мястото на провеждане на конкурса, конкурсна комисия, проект на договор 

за възлагане на управлението и процедура одобрени с Решение № 90, взето с 

протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Сопот,  проведено на 

29.11.2012 г.    
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ІІІ. Новата конкурсна процедура да стартира с публикуването на 

обявата за него не по-късно от 22.05.2013 г. 

 

ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, 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 възлага на 

Кмета на общината: 

1. да публикува в един централен и един местен ежедневник обява 

за нов конкурс със съдържание - точка ІІ от Решение № 90, взето с протокол 

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

2.  настоящето решение и процедурата за провеждане на конкурс за 

възлагане на управлението на „СБДПЛ”Иван Раев”-Сопот” ЕООД гр.Сопот, 

да се публикуват и в сайта на Община Сопот на адрес: 
 www.sopot-municipality.com 

 
        МОТИВИ: Настоящото решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т. 8, т.9 и т.23  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 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 Решенията на конкурсната комисия, отразени в протокола от проведения на 

21.02.2013 г. втори конкурс за избор на Управител на „Специализирана болница за 

долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот”, както и правомощията на 

общинския съвет, като органите на местното самоуправление.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  17 

 Гласували                - 17 

„За”                          - 16 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 1 
 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...      

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 

http://www.sopot-municipality.com/

