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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 №4/29.05.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

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

приемане на решение за обезпечаване на кредит по Договор за финансова услуга № 

003/28.10.2013 г., сключен с банка „Инвестбанк” АД - финансов център Плевен, с имот, 

собственост на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене на ул. „Гео Милев” №47, чрез 

учредяване на договорна ипотека и сключване на договора за особен залог на 

вземанията. 

 

РЕШЕНИЕ № 40 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 147, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 

7 от ТЗ и чл. 12, т. 10 от Наредба №6 за условията и реда за упражняване правата на 

собственик от община Белене върху общинската част от капитала на търговските 

дружества 

 

 1. Разрешава поискано обезпечение от „Инвестбанк” АД – Финансов център 

Плевен, за ново финансиране в размер до 400 000,00 лева с имот, собственост на 

общинското дружество „МБАЛ Белене” ЕООД – гр. Белене, както следва: 

 1.1. 

 - Поземлен имот с идентификатор 03366.601.807 по кадастралната карта на гр. 

Белене, ул. „Гео Милев №47 с площ 5614,00 кв.м, ведно с построените в него 5 броя 

сгради с предназначение: здравно заведение ОБЩИНСКА БОЛНИЦА: 

 - Сграда с идентификатор 03366.601.807.1 със застроена площ 597,0 кв.м на един 

етаж. 

 - Сграда с идентификатор 03366.601.807.2 със застроена площ201,0 кв.м на два 

етажа. 

 - Сграда с идентификатор 03366.601.807.3 със застроена площ 310,0 кв.м на един 

етаж. 

 - Сграда с идентификатор 03366.601.807.4 със застроена площ 206,0 кв.м на 

четири етажа. 

 - Сграда с идентификатор 03366.601.807.5 със застроена площ 205,0 кв.м на 

четири етажа. 

 

 1.2. Първи по ред Залог по по реда на ЗОЗ върху вземания на  „МБАЛ Белене” 

ЕООД – гр. Белене: вземания от НЗОК по ежегодно сключвани рамкови договори. 
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 1.3. Първи по ред особен Залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи 

вземания за наличността и постъпленията на всички сметки на „МБАЛ Белене” ЕООД – 

гр. Белене, независимо от вида на валутата, открити и поддържани при „Инвестбанк” 

АД – Финансов център Плевен, като залогът включва цялото вземане (запор) по 

сметката, бъдещите постъпления по тях. 

 

 2. Възлага на управителя на „МБАЛ Белене” ЕООД – гр. Белене последващите 

действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай 

Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, 

Стефан Николов); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


