
ПРОЕКТ! 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА КУБРАТ 

 
   ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА РЕШЕНИЕ 

 
                  ОТ АЛКИН ОСМАН НЕБИ 

        КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ 

 

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на договор на 

общински заем с цел погасяване на задълженията на „ВиК Меден кладенец” 

ЕООД към „Енерго Про продажби” АД   

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

            „ВиК Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат, ЕИК 826043792, със седалище и адрес 

на управление гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II” №80, представлявано от Юзджан 

Алиев в качеството му на Управител, представлява общинско търговско дружество. 

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Кубрат, ЕИК 000505846, 

със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” №1, представлявана 

от Алкин Неби в качеството му на кмет на община. 

            Към 11.12.2018г. „ВиК Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат има задължения към 

„Енерго Про Продажби” АД, ЕИК 1035336691, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, район „Владислав Варненчик”, Варна Тауърс, Кула-Г, бул. „Владислав 

Варненчик” №258, в общ размер от 3 176 027,06 /словом: три милиона сто седемдесет и 

шест хиляди двадесет и седем лева и 0 ст./ лв., от които: 

- 2 722 988,65 /словом: два милиона седемстотин двадесет и две хиляди 

деветстотин осемдесет и осем лева и 65 ст./ лв. сборна главница по издадени от 

кредитора фактури за доставена електрическа енергия; 

- 453 038,41 /словом: четиристотин петдесет и три хиляди тридесет и осем лева и 

41 ст./ лв. лихви за забавено плащане върху посочените фактури за доставена 

електрическа енергия. 

        Във връзка с подписан на 12.11.2018г. тристранен споразумителен протокол между 

„Енерго Про Продажби” АД, „ВиК Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат и Община 

Кубрат за погасяване на задълженията на дружеството към доставчика на електрическа 

енергия, Община Кубрат се задължава да погаси остатък от главница в размер на 

приблизително 2 600 000,00 лв. (словом: два милиона и шестстотин хиляди лева и 0 ст.) 
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след приспадане на суми в общ размер на 75 000,00 лв. (словом: седемдесет и пет 

хиляди лева и 0 ст.) и принудително събраните суми от ЧСИ, съгласно подписания 

споразумителен протокол. 

            

           Предвид гореизложеното и на основание на чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА във 

връзка с чл.4, чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.5, ал.1, т.9 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет-Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – 

Кубрат да приеме следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Дава съгласие Община Кубрат да поеме дългосрочен общински дълг с цел 

погасяване на задълженията на „ВиК Меден кладенец” ЕООД към „Енерго 

Про продажби” АД при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – до 2 600 000,00 лв. (словом: два милиона 

и шестстотин хиляди лева и 0 ст.); 

- Валута на дълга – лева; 

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

- Начин на обезпечаване – учредяване на договорна ипотека върху 

недвижимо имущество (гори и/или земи от общински горски и/или 

поземлен фонд) на Община Кубрат; 

- Условия за погасяване: 

 Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване; 

 Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка до 3,50%; 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

 Месечна такса за управление на кредита – до 100 /сто/ лева на месец; 

 Комисионна за ангажимент – до 0,5% /нула цяло и пет десети 

процента/ на годишна база върху размера на неусвоената част от 

кредита; 

 Наказателни лихви при просрочие на главницита по кредита – 

годишен лихвен процент за просрочена главница, който се формира 

като сбор от годишния лихвен процент за редовен дълг и надбавка до 

4% /четири на сто/; 

 Неустойки при просрочие на лихвите по кредита -  до 4% /четири на 

сто/ годишно върху сумата на просрочените лихви за срока на 

просрочието на лихвите по кредита; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Кубрат да проведе 

процедура за избор на финансова или кредитна институция въз основа на 

открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при 

условия и по ред, приети от общинския съвет, да подпише договор за 
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кредит и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т.1. 

 

          Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  

           Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им, пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.  

           На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 

защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне 

предварително изпълнение на решенията. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

                                                                                                       / АЛКИН НЕБИ / 

 


