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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/15.02.2017 ГОДИНА 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, 

относно заличаване на д-р Наталия Василевна Мадова като прокурист на 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Белене” ЕООД - град Белене. 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 137, ал. 4, т. 1 от Търговския закон и чл. 

60, ал. 1 от АПК: 

 1. Прекратява прокурата на д-р Наталия Василевна Мадова и назначаването й 

като „Прокурист” на „Многопрофилна болница за активно лечение - Белене” ЕООД - 

град Белене, ЕИК 114542439, взето с Решение №83/27.06.2016 г. на Общински съвет-

Белене и във връзка с избора й за „Управител” на дружеството, взето с Решение 

№2/27.01.2017 г. 

 2. Приема промени в Учредителния акт на дружеството в чл. 9, ал. 1, както 

следва: „Дружеството се представлява от Управителя. Имената и нотариално заверения 

подпис на Управителя се вписват в Търговския регистър.” 

 3. Приема промени в Учредителния акт на дружеството като създава чл. 12а със 

следното съдържание: „Решенията на едноличния собственик на капитала за приемане 

и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на 

нов член, за намаляване и увеличаване на капитала и за избиране на Управителя, 

определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност се вземат в 

писмена форма и за тях не е необходимо съставянето на  Протокол с нотариално 

удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно според 

възможността, дадена в чл. 137, ал.4, т.4 от Търговския закон.” 

 4. Възлага на д-р Наталия Василевна Мадова да впише в Агенция по 

вписванията - Търговски регистър, промените в обстоятелствата, следващи от 

решенията по предходните точки. 

 5. Предава предварително изпълнение на Решенията на основание чл. 60, ал. 1 от 

АПК. 

 

 ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 15 общински съветници: 

 ЗА - 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Никола 

Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова и Стефан Николов); 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бистра Павловска 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Р. Господинова 


