
Р Е Ш Е Н И Е 
               № 82/08.06.2016 г. 

 
1.На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с тълкуване по аналогия от §1а 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 и чл.63, ал.1 от Закона 
за лечебните заведения и чл.7, ал.2 от Наредба 6 за условията и реда за упражняване на 
правата на собственик от община Белене върху общинската част от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Белене избира д-р Наталия  Василевна Мадова от град Белене 
ул.„Патриарх Евтимий” № 20, вх.Е, ет.5, ап.14, ЕГН               , за управител на „МБАЛ – 
Белене” ЕООД с ЕИК 114542439 за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни, 
считано от вписването му в Търговския регистър.  

 
2.  На основание чл.62, ал.2 от Закона за лечебните заведения определя месечно 

възнаграждение на Управителя на „МБАЛ – Белене” ЕООД в размер от 160 на сто от средна 
месечна брутна работна заплата в заведението. 

 
3. Възлага на Кмета на Община Белене да сключи договор с управителя,  д-р 

Наталия Василевна Мадова. 
 
4. Да бъде заличен от Търговския регистър при Агенция по вписванията г-жа 

Евгения Петрова Иванова като управител и представляващ „МБАЛ – Белене” ЕООД и МЦ 
„Бел Медик” ЕООД гр.Белене поради прекратяване на договор за управление. 
 

5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението. 

 
6. Възлага на Кмета на Община Белене на следваща сесия на Общински съвет – 

Белене да внесе предложение за провеждане на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ – 
Белене” ЕООД. 

 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 15 общински съветници 
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 
Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, 
Никола Ангелов, Николай Арабаджиев,  д-р Пламен Гендов, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ  - няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2 (Светослава Христова, Стефан Николов) 
ПРИЕМА СЕ 
 


