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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №17/ 23.12.2016 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Извършване на проверка за постигане на увереност за 

законосъобразност при управлението, стопанисването и разпореждането с активи 

собственост на МЦ „БелМедик” ЕООД - Белене, „МБАЛ-Белене” ЕООД, Доклад на 

прокуриста на „МБАЛ-Белене” ЕООД, финансово състояние на дружеството към м. 

юли 2016 г. и Отчет на управлението на МЦ „БелМедик” ЕООД - Белене за третото 

тримесечие на 2016 г. за сравнимост. 

 

РЕШЕНИЕ № 138 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и т. 8 от 

Търговския закон и чл. 12, т. 6 от Наредба № 6 за условията и реда за упражняване на 

правата на собственик на Община Белене върху общинската част от капитала на 

търговските дружества: 

 1. Не освобождава от отговорност управителя на „Многопрофилна болница за 

активно лечение-Белене” ЕООД („МБАЛ-Белене” ЕООД”) с ЕИК 114542439, Евгения 

Петрова Иванова за времето, през което е била управител на дружеството. 

 2. Във връзка с чл. 145 от Търговския закон задължава Милен Павлов Дулев, 

кмет на община Белене, и Наталия Василевна Мадова - прокурист на „МБАЛ-Белене” 

ЕООД, и ги назначава за представители за водене на процес срещу него за причинените 

вреди, констатирани в доклада за извършената проверка в изпълнение на Заповед 

№ 528 от 21.06.2016 г. на кмета на община Белене. 

 3. Налага възбрана върху изплащането на всякакви суми на Евгения Петрова 

Иванова до приключване на действията по т. 2. 

 4. Възлага на кмета на общината да изпрати на Прокуратурата всички доклади и 

материали от проверката за установяване на съставомерност по Наказателния кодекс. 

 5. Възлага на кмета на община Белене да публикува подробна информация за 

резултатите от проверката във вестник „Дунавски новини” и на официалния сайт на 

Общината. 

 6. Задължава прокуриста на „МБАЛ-Белене” ЕООД да направи достояние на 

всички служители на дружеството докладите на извършената проверка. 

 7. Възлага на кмета на община Белене да извърши проверка и изготви доклад за 

периода на управление на „МБАЛ-Белене” ЕООД от Петър Иванов Господинов. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници: 

 ЗА - 9; 

 ПРОТИВ - 6; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Бистра Павловска 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Р. Господинова 


