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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 №5/28.06.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

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

промяна в т. 1 на Решение № 12/ 07.03.2018 г. и т. 1 на Решение № 40/ 29.05.2018 г. на 

Общински съвет-Белене 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон 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. Общински съвет-Белене дава разрешение на Управителя на „МБАЛ Белене” 

ЕООД с ЕИК 114542439 да подаде искане и изтегли дългосрочен кредит от 

„Инвестбанк” АД  за рефинансиране на съществуващ дълг от 400 000 лева по договор 

№ 003/ 28.10.2013 г. и осигуряване на плащания към ТД на НАП Плевен, съгласно 

представянето от ТД на НАП справка за задълженията. 

 2. Максимален размер  на дълга – 400 000 лева. 

 3. Вид на дълга – дългосрочен със срок до 84 месеца. 

 4. Източници на погасяване на главница и лихва – от собствени средства. 

 5. Максимален лихвен процент – 4,60 % (формиран на база 1 месечен  SORIBOR 

плюс фиксирана надбавка, но не по-малко от 4,60%). 

 6. Такси и комисионни: 

 - За проучване и изготвяне на становище - 0,1% върху размера на искането, но не 

по-малко от 100 лева; 

 - Комисионна за управление и обработка на кредита  - 0,75 % за първата година 

и 0,75% за всеки следващ годишен период; 

 - За всички останали такси, разноски, комисионни  и други, съгласно Тарифата 

на Банката. 

 7. Начин на обезпечаване на кредита: 

 - Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, включващ: 

 • Поземлен имот в гр. Белене, ул. „Гео Милев” № 47, с площ 5 614 кв. м, ведно с 

построените в имота 5 броя сгради с предназначение здравно заведение: 

 1. Сграда със ЗП 597 кв.м, брой етажи - 1; 

 2. Сграда със ЗП 201 кв.м, брой етажи - 3; 

 3. Сграда със ЗП 310 кв.м, брой етажи - 1; 

 4. Сграда със ЗП 206 кв.м, брой етажи - 4; 

 5. Сграда със ЗП 205 кв.м, брой етажи - 4 
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 - Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземанията на „МБАЛ-Белене” 

ЕООД: вземания от НЗОК по ежегодно сключвани рамкови договори; 

 - Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози, върху всички 

настоящи и бъдещи вземания за наличностите и постъпленията по всички сметки на 

„МБАЛ-Белене” ЕООД, независимо от вида на валутата, открити и поддържани при 

„Инвестбанк” АД ,Финансов център „Плевен”, като залогът включва цялото вземане 

(авоар) по сметките, бъдещите постъпления по тях.  

 8. Кредитът да се използва за: 

 - Рефинансиране на остатъка от дълга в „Инвестбанк” АД; 

 - Погасяване на просрочени задължения към ТД на НАП, съгласно справка. 

 9. Приема се индикативна погасителна схема на изплащане на дълга – на равни 

месечни вноски по главницата в размер на 4 762,00 лв. 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Емил Михайлов, 

Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, 

Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян 

Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


