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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/28.05.2019 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

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

приемане на Годишни отчети за 2018 година на общинските търговски дружества 

„МБАЛ-Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД. 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 13, т. 1 от Наредба № 6 за 

условията и реда за упражняване правата на собственост върху общинската част от 

капитала на търговските дружества: 

  1. Приема отчетите за 2018 г. на „МБАЛ-Белене” ЕООД - гр. Белене, МЦ 

„БелМедик” ЕООД - гр. Белене и „Здраве” ЕООД - гр. Белене; 

  2. В изпълнение на изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, както 

и изискванията на Закона за счетоводството реализираната печалба на „МБАЛ 

Белене” ЕООД за 2018 г., в размер на 67 865,38 лв., да бъде разпределена за 

покриване на част от балансовата загуба от предходни години; 

  3. Загубата на МЦ „БелМедик” ЕООД за 2018 г., в размер на 54 266,80 лв., да 

бъде прехвърлена в сметка непокрита загуба от минали години. 

  4. Реализираната текуща печалба на „Здраве” ЕООД за 2018 г. в размер на 1 х. 

лв., след изплащане на дължимия дивидент и данък дивидент, да бъде осчетоводена 

като резерв на дружеството. 

  5. Задължава кмета на община Белене и управителите на „МБАЛ-Белене” ЕООД 

и „Здраве” ЕООД да изготвят План за погасяване на старите финансови задължения. 

 6. Възлага на управителя на МЦ „БелМедик” ЕООД да актуализира цените на 

ползваните активи и услуги от трети лица. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

ЮРИСТ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 

(п) Румен Джантов 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: 

Ралица Господинова 


