
Р Е Ш Е Н И Е 
№ 83/27.06.2016 г. 

 
              1.Приема промени в учредителния акт на дружеството в чл.9, ал.1, както 
следва: 
„Дружеството се представлява от управителя и прокурист, заедно и поотделно. 
Имената и нотариално заверените подписи на управителя и прокуриста се вписват в 
търговския регистър”. 
 
              2.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА чл.37 от Наредба 6 на Общински съвет – 
Белене избира за ПРОКУРИСТ (търговски управител) на „МБАЛ  - Белене” ЕООД д-р 
Наталия Мадова считано от 15.06.2016 г. Дружеството ще се представлява от 
управителя и прокурист, заедно и поотделно. 
 
              3.Прокуристът на „МБАЛ – Белене” ЕООД ще изпълнява функциите си до 
провеждане на конкурс и назначаване на управител на лечебното заведение. 
 

4.Определя месечно възнаграждение на прокуриста на „МБАЛ – Белене” 
ЕООД, в размер от 160 на сто от средна месечна брутна работна заплата в заведението. 

 
5. Упълномощава Кмета на Община Белене на основание чл.23 от Търговския 

закон да сключи договор за управление на дружеството с избрания прокурист  с всички 
права по чл.21 и ал.22 от Търговския закон и го оправомощава да подпише 
пълномощно на прокуриста по чл.21,  ал.1 от Търговския закон. 

 
6.Да бъде заличена г-жа Евгения Иванова като управител на „МБАЛ – Белене” 

ЕООД и МЦ „Бел Медик” ЕООД. 
 
7.Възлага на избрания прокурист да впише промените на обстоятелствата 

съгласно взетите решения на Общински съвет – Белене в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията. 

 
8.На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението. 
 
9. Предвид смяната на управители на МБАЛ – Белене, неясното финансово 

състояние и осигуряване на стабилно управление в МБАЛ Белене на основание чл.137, 
ал.1, т.9 от Търговския закон взема Решение МБАЛ – Белене да поеме дълг от 
нефинансови институции за финансиране на текущата дейност на дружеството в размер 
до 60 000 лв. при пазарна лихва не повече от 4,5%.  
 
 
 
 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 15 общински съветници 
ЗА – 8 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова, Иван 
Динов, Николай Арабаджиев,  Петър Ангелов, д-р Пламен Гендов)  
ПРОТИВ  - 7 (Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов, 
Петър Дулев, Румен Арабаджиев, Стефан Николов) 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 


