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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 15/29.12.2015 г. 

 
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.72, чл.147, ал.2, чл.148, 

ал.1, т.2 от Търговския закон/ТЗ/ във връзка с чл.38 от Закона за лечебните 
заведения /ЗЛЗ/, чл.51 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.12, ал.1, т.1 
и т.2 във връзка с чл.10 от Наредба № 6 на ОбС Белене и чл.60 от 
Административно –процесуалния кодекс /АПК/: 

 
 

1. Отменя свое Решение № 76, точка 2 от 29.12.2014 г. на Общински съвет – 
Белене, обективирано в Протокол № 12 проведено на 29.12.2014 година. 

2. Увеличава капитала  на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ”ЕООД с ЕИК 114542439 от 
240 091.00/двеста и четиридесет хиляди и деветдесет и един лева/ лева на 
564 420.00/петстотин шестдесет и четири лева четиристотин и двадесет лева и 00 ст./. 
Увеличението в размер на  324 329.00/триста двадесет и четири хиляди триста двадесет 
и девет лева и 00 ст./ чрез записване на 324329 нови дяла с номинална стойност от 
1/един/лев всеки и поемането им от едноличния собственик на капитала Община 
Белене. 
Увеличаването на капитала  на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД се извършва чрез внасяне от 
едноличния собственик на капитала Община Белене на непарична вноска, 
представляваща увеличение стойността на сградата  на лечебното заведение по 
балансова стойност 324327.33 лева – изпълнени СМР в резултат на проведени 
енергоефективни мероприятия в изпълнение на Договори № 14 от 20.03.2014 г. и  № 38 
от 23.07.2014 г. по проект „Подобряване на енергийната ефективност в  обществени 
сгради в град Белене и намаляване на вредните емисии генерирани от обществени 
сгради  на територията общината”, об.п. 1:”Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в многопрофилна болница за активно лечение-гр.Белене”, финансиран от 
Националния доверителен еко фонд (НДЕФ), подробно описани както следва:  
 
 
 
№ Наименование Стойност на 

СМР 
Балансова 
стойност 

1 Формиране на сумата в увеличение 
на стойността на сградата на 
болницата: 

 Акт обр. 19-Протокол №1/29.04.2014 
г. 

141264.85 141264.85

 Акт обр.  19-Протокол 
№2/18.07.2014 г. 

75052.20 75052.20

 Акт обр. 19-Протокол №3/08.08.2014 
г. 

80308.75 80308.75

 Строителен надзор-ф.1000000024 540.00 540.00
 Строителен надзор-ф.1000000028 1260.00 2000.00
 Строителен надзор-ф.0000000119 23901.53 23901.53
  ОБЩО 324327.33
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и 1,67 лева парична вноска, която да се внесе от Община Белене по сметката на 
дружеството.   
 

3. Изменя се чл. 5 от Учредителният акт на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД, който 
придобива следното съдържание след редакцията: 

„чл.5./1/. Капиталът на Дружеството се определя в размер на 
564 420.00/петстотин шестдесет и четири хиляди четиристотин и двадесет лева и 
00 ст./. 

/2/ Капиталът е разпределен  в 564 420 дяла, всеки един  с номинална стойност 
от  1/един/ лев. 
В капитала на Дружеството е внесена непарична вноска от Община Белене с парична 
оценка в размер на 324 327.33 лева, представляваща  увеличена стойност на 
дълготраен материален актив  – сградата на лечебното заведение, по балансовата 
стойност на извършените  СМР , както следва : 
 
№ Наименование Стойност на 

СМР 
Балансова 
стойност 

1 Формиране на сумата в увеличение 
на стойността на сградата на 
болницата: 

 Акт обр. 19-Протокол №1/29.04.2014 
г. 

141264.85 141264.85

 Акт обр.  19-Протокол 
№2/18.07.2014 г. 

75052.20 75052.20

 Акт обр. 19-Протокол №3/08.08.2014 
г. 

80308.75 80308.75

 Строителен надзор-ф.1000000024 540.00 540.00
 Строителен надзор-ф.1000000028 1260.00 2000.00
 Строителен надзор-ф.0000000119 23901.53 23901.53
  ОБЩО 324327.33
 
както и  парична вноска в размер на 1.67 лева. 

/3/Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.” 
 
4.Увеличава капитала  на „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД с ЕИК 114517749  от 

169 041.00/сто шестдесет и девет хиляди и четиридесет и един лева/ лева на                  
470 440.00/четиристотин и  седемдесет хиляди  четиристотин и четиридесет лева и 00 
ст./. Увеличението е в размер на  301 399.00/триста и една хиляди триста деветдесет и 
девет лева и 00 ст./ чрез записване на 301399 нови дяла с номинална стойност от 
1/един/ лев всеки и поемането им от едноличния собственик на капитала Община 
Белене. 
Увеличаването на капитала  на „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД  се извършва чрез внасяне 
от едноличния собственик на капитала Община Белене на непарична вноска, 
представляваща увеличение стойността на сградата  на лечебното заведение по 
балансова стойност 301 393.02 лева – изпълнени СМР в резултат на проведени 
енергоефективни мероприятия в изпълнение на Договор №13 от 20.03.2014 г. по проект 
„Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в град Белене и 
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намаляване на вредните емисии генерирани от обществени сгради на територията на 
общината” об.п.2:”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Медицински 
център -гр.Белене”, финансиран по НДЕФ подробно описани, както следва: 
№ Наименование Стойност на 

СМР 
Балансова 
стойност 

1 Формиране на сумата в увеличение 
на стойността на сградата на 
медицинския център: 

 Акт обр. 19-Протокол №1/........2014 
г. 

297693.02 297693.02

 Авторски надзор-ф.0000000120 2000.00 2000.00
 Строителен надзор-ф.1000000026 1700.00 1700.00
  ОБЩО 301393.02
 
 и 5.98 лева парична вноска, която да се внесе от Община Белене по сметката на 
дружеството.   

5. Изменя се чл. 5 от Учредителният акт на „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД, който 
придобива следното съдържание след редакцията: 

„чл.5./1/. Капиталът на Дружеството се определя в размер на 470 
440.00/четиристотин и  седемдесет хиляди  четиристотин и четиридесет лева и 00 ст./. 

/2/ Капиталът е разпределен  в 470 440 дяла, всеки един  с номинална стойност 
от  1/един/лев. 
В капитала на Дружеството е внесена непарична вноска от Община Белене с парична 
оценка в размер на 301 393.02 лева, представляваща  увеличена стойност на 
дълготраен материален актив  – сградата на лечебното заведение, по балансовата 
стойност на извършените  СМР , както следва : 
№ Наименование Стойност на 

СМР 
Балансова 
стойност 

1 Формиране на сумата в увеличение 
на стойността на сградата на 
медицинския център: 

 Акт обр. 19-Протокол №1/........2014 
г. 

297693.02 297693.02

 Авторски надзор-ф.0000000120 2000.00 2000.00
 Строителен надзор-ф.1000000026 1700.00 1700.00
  ОБЩО 301393.02
както и парична вноска в размер на 5.98 лева. 

/3/Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.” 
4. Промените относно увеличението на капитала да бъдат отразени в 

учредителните актове на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД и „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД   и  
същите да бъдат публикувани по съответният ред.  

5. Упълномощава Кмета на Община Белене да внесе от името на Община 
Белене парична вноска съответно 1.67 лева в капитала на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД и 
5.98 лева в капитала на „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД . 

6. Възлага на Кмета на Община Белене да издаде заповед, с която да задължи 
управителят на дружествата да извърши всички необходими действия за вписването на 
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промените по партидата на търговските дружества в Търговски регистър към Агенция 
по вписванията, съгласно взетите решения. 

7. Допуска на основание чл. 60 от АПК предварително изпълнение на 
настоящото решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 14 общински съветници 
ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 
Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, 
Петър Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов) 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ. 
 
 


