
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 121 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 11.12.2008г.  В  
 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ  

 
Относно:

 

 Решение на ОбС Сопот по възражения с вх.№426/05.12.2008г.  на 
д-р Магдалена Балямска – Братанова срещу процедурата по 
провеждане на конкурс за длъжността управител  на СБДПЛ  
“Иван Раев”- Сопот ЕООД 

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на  Васко  
Попов -Председател на Общински съвет – Сопот –с  вх.№99/08.12.08г. и  
след станалите разисквания  

 
РЕШИ: 

 
 

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА , чл.5ал.1 т.10 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация , чл.13 ал.2 от Наредба 
№9 за условията и реда за провеждане на конкурси за управление на лечебни 
заведения по закона за лечебните заведения ОбС Сопот: 

 
1. Не приема възраженията на д-р Магдалена Балямска – Братанова 

срещу процедурата по провеждане на конкурс за длъжността 
управител  на СБДПЛ  “Иван Раев”- Сопот ЕООД по следните 
съображения: 

 
- Конкурсът е проведен при условията на Наредба №9 за условията и 

реда за провеждане на конкурси за управление на лечебни заведения по 
закона за лечебните заведения, в която не се изисква едномесечен срок 
от обявяването до датата на провеждането му. 

 
- Решението за конкурса е публикувано в един централен /вестник 

„Труд” бр.318 от 17.11.2008г./ и в един местен вестник „Диалог – днес 
бр.7 от 12.11.2008г. 

 
 

- Постоянната адресна регистрация  на кандидатите на територията на 
Община Сопот не е задължителна, а е предимство при еднакви 
конкурсни оценки. 



 
 
     2.  Задължава председателя на ОбС да уведоми д-р Магдалена Балямска    

– Братанова за настоящото Решение.  
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Гласували     - 16 
“За”             -14 
“Против”   - няма 
“Въздържал се” – 2 
 
 
 
Зам.председател на Об.С……………...  
       /Л.Джапаров/ 
 
Зам.председател на Об.С………………………. 

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

    /В.Попов/         
 
 
                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  


