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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 №2/27.01.2017 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

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

относно даване на съгласие за частично заличаване на ипотека, описана в т. ІІІ от 

Нотариален акт № 67 от 14.12.2013 г. за учредяване на договорна ипотека върху 

недвижим имот. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 6 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община 

Белене върху общинската част от капитала на търговските дружества и по аналогия от 

чл. 17, т. 8 от същата Наредба, във връзка с чл. 179 от Закона за задълженията и 

договорите, дава съгласие за частичното заличаване на ипотеката, описана в т. III от 

Нотариален акт 67 за следния недвижим имот, който ще бъде построен в имотите - 

предмет на ипотеката, а именно: СГРАДА на филиала на Центъра за спешна 

медицинска помощ - Плевен, която ще бъде построена върху площ от 1 030,0 (Хиляда 

и тридесет) кв.м в северната част на поземлен имот № 03366.601.807 (нула, три, три, 

шест, шест, точка, шест, нула, едно, точка, осем, нула, седем) с площ от 5 614,0 (Пет 

хиляди шестстотин и четиринадесет) кв. м, находящ се в гр. Белене, община Белене, 

област Плевен, на улица „Гео Милев”, с трайно предназначение - урбанизирана 

територия, с начин на трайно ползване - За обект Комплекс за здравеопазване и „за 

болница” по ПУП - ПРЗ на Община Белене, при граници на реално обособената част от 

поземления имот, в която ще се извърши строителството, както следва: север - улица 

„Димитър Благоев”, обозначена като поземлен имот с идентификатор 03366.601.901; 

запад - улица „Гео Милев”, обозначена като поземлен имот с идентификатор 

03366.601.307; юг - сграда с идентификатор 03366.601.807.1, представляваща здравно 

заведение със застроена площ от 597,0 (Петстотин деветдесет и седем) км. м; изток - 

поземлен имот с идентификатор 03366.601.808. 

 2. Възлага на управителя/прокуриста на „МБАЛ Белене” ЕООД - гр. Белене да 

подпише Нотариален акт за изменение на нотариален акт за учредяване на договорна 

ипотека. 

 ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 17 общински съветници: 

 ЗА - 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

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

Спасов, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, 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 


