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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 №7/27.09.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

 

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

приемане на решение „МБАЛ-Белене” ЕООД и Община Белене да обезпечат вземането 

на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616 по стандартен оборотен кредит на „МБАЛ – 

Белене” ЕООД, ЕИК 114542439 в размер на 350 000 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 147, 

във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, чл. 138 от ЗЗД  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 поръчителство от Община Белене, както следва: 

1.1 Община Белене да обезпечи като поръчител вземането на „Банка ДСК” 

ЕАД, ЕИК 121830616 по стандартен оборотен кредит на „МБАЛ-Белене” ЕООД, 

ЕИК 114542439 в размер на 350 000 лв. при следните параметри на банковия кредит: 

Стандартен оборотен кредит. 

• Размер: 350 000 лв.; 

• Вид на кредита: стандартен оборотен кредит; 

• Цел на кредита: Рефинансиране на оборотен кредит с общ дълг в размер до 

165 000 лв. към „Инвестбанк” АД и данъчни задължения към НАП в размер до 185 

000 лв.; 

• Срок на кредита: 84 месеца; 

• Първоначално усвояване: Първоначално рефинансиране до 165 000 лв. 

Последващо усвояване срещу РОД за данъчни задължения; 

• Погасяване: На 83 равни месечни погасителни вноски в размер на 4 166 лв. и 

една последна изравнителна вноска в размер на 4 222 лв.; 

• Лихвен процент: 1м EURIBOR(-0.369) + надбавка 3,07% или към 07.08.2018 г. 

лихвеният процент е в размер на 2,701%; 

• Такса управление: 0,30%; 

• Такса за разглеждане на искане за кредит: 0,1% - 350 лв. 

1.2 Оправомощава кмета на Община Белене да извърши всички правни и 

фактически действия и подпише с кредитора - „Банка ДСК” ЕАД, при горе 

изброените параметри договора за поръчителство и всички свързани с тази сделка 
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документи и да представлява Община Белене лично или чрез пълномощник пред 

Банката. 

2. Разрешава поискано обезпечение от „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616 с 

имот, собственост на общинското дружество „МБАЛ-Белене” ЕООД – гр. Белене, 

както следва: 

• Ипотека върху недвижими имоти, собственост на „МБАЛ-Белене” ЕООД, 

както следва: 

Поземлен имот с площ 5 614 кв. м, находящ се в гр. Белене, ул. „Гео Милев” с 

трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, който имот, съгласно 

действащата кадастрална карта на гр. Белене, одобрена със Заповед № РД-18-

58/24.09.2007 г. на изп. директор на АГКК, е означен с идентификатор № 

03366.601.807, в едно с построените в имота сгради, както следва: СГРАДА с 

идентификатор №03366.601.807.1 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от 

597 кв.м на един етаж, СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.2 с 

предназначение: Здравно заведение със ЗП от 201 кв.м на три етажа, СГРАДА с 

идентификатор №03366.601.807.3 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от 

310 кв.м на един етаж, СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.4 с 

предназначение: Здравно заведение със ЗП от 206 кв.м на четири етажа, СГРАДА с 

идентификатор №03366.601.807.5 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от 

205 кв.м на четири етажа и СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.9 с 

предназначение: Сграда за енергопроизводство със ЗП от 109 кв.м на един етаж; 

• Залог по реда на ЗОЗ върху вземания на „МБАЛ-Белене” ЕООД (вземания от 

НЗОК по ежегодно сключвани рамкови договори и ежегодната субсидия от Община 

Белене - принципал на „МБАЛ-Белене” ЕООД); 

• Залог на вземане по сметките на „МБАЛ-Белене” ЕООД, открити в „Банка 

ДСК” 

3. Приема пазарна оценка в размер на 1 511 000 лв. от лицензиран оценител на 

недвижими имоти - Консултантска къща „АМРИТА” – гр. София, за ипотека върху 

имота - ОБЩИНСКА БОЛНИЦА, а именно: Поземлен имот с площ 5 614 кв.м, 

находящ се в гр. Белене, ул. „Гео Милев” с трайно ползване: За обект комплекс за 

здравеопазване, който имот, съгласно действащата кадастрална карта на гр. Белене, 

одобрена със Заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на изп. директор на АГКК, е означен 

с идентификатор № 03366.601.807, в едно с построените в имота сгради, както 

следва: СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.1 с предназначение: Здравно 

заведение със ЗП от 597 кв.м на един етаж, СГРАДА с идентификатор 

№03366.601.807.2 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от 201 кв.м на три 

етажа, СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.3 с предназначение: Здравно 

заведение със ЗП от 310 кв.м на един етаж, СГРАДА с идентификатор 

№03366.601.807.4 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от 206 кв.м на четири 

етажа, СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.5 с предназначение: Здравно 

заведение със ЗП от 205 кв.м на четири етажа, СГРАДА с идентификатор 

№03366.601.807.9 с предназначение: Сграда за енергопроизводство със ЗП от 109 

кв.м на един етаж. 



3 

 

4. Възлага на кмета на Община Белене и управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД 

– гр. Белене последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

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

Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов, 

Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0;  

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 3 (Момчил Спасов, Петър Дулев, Светослава Христова) 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


