
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 50 

от проведено заседание на 12.12.2018 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

 

Относно: Приемане на Споразумителен протокол във връзка с натрупани 

задължения за консумирана електрическа енергия на В и К “Меден кладенец“ 

ЕООД към „Енерго-Про Продажби“ АД. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС-Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 508 

Постъпило е уведомление от “ЕНЕРГО-ПРО Продажби”АД, относно 

задължение на В и К “Меден кладенец“ ЕООД-гр.Кубрат, в размер на от 3 176 027.06 

/три милиона сто седемдесет и шест хиляди двадесет и седем лева и 06 ст./ лв. към 

11.12.2018 г. 

 “ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, уведомява, че ако не започне погасяване на 

задължението към тях, ще преминат към План за ограничаване на нарастването на 

дълга чрез прекъсване на електрозахранването на обектите на В и К “Меден 

кладенец“ЕООД - гр. Кубрат, считано от 10.12.2018г. на административните сгради на 

дружеството и от 12.12.2018г. за останалите обекти на дружеството. 

 Първата мярка е приложена и считано от 14:00ч.  на 10.12.2018г. е прекъснато 

електрозахранването на административните сгради на дружеството. 

 Следователно е необходимо да се предприемат незабавни мерки за разрешаване 

на проблема. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.11, ал.1, т.16 от Наредба № 8 за 

осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел на ОбС-гр. Кубрат, Общинският съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Приема изготвен Споразумителен протокол /Приложение № 1-неразделна 

част от настоящото решение/, отразяващ начина и сроковете за погасяване 

на натрупани задължения на „В и К Меден кладенец” ЕООД към 

“ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за доставка на електрическа енергия за 

периода от месец септември 2014г. до месец ноември 2018г., в общ размер на 

3 176 027.06 /три милиона сто седемдесет и шест хиляди двадесет и седем 

лева и 06 ст./лв.  

2. Упълномощава Управителят на В и К “Меден кладенец“ ЕООД-гр. Кубрат 

и Кмета на Община Кубрат, да подпишат Споразумителен протокол/ по т.1 

от настоящото решение/ с “ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, за разсрочено 



 
 

плащане на стари задължения, в размер на от 3 176 027.06 /три милиона сто 

седемдесет и шест хиляди двадесет и седем лева и 06 ст./ лв. за консумирана 

електрическа енергия от В и К “Меден кладенец“ЕООД към “ЕНЕРГО-

ПРО Продажби“ АД. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

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

 

 Резултати от гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 50 

от проведено заседание на 12.12.2018 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

 

Относно: Стартиране на процедура за поемане на нов общински дълг под формата 

на договор за общински заем с цел погасяване на задълженията на ВиК „Меден 

кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат към „Енерго Про Продажби“ АД. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС-Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 509 

            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. 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 103533691, 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 / три милиона сто седемдесет и шест 

хиляди двадесет и седем лева и 06 ст./лв., от които: 

- 2 722 988.65 /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 /четиристотин петдесет и три хиляди тридесет и осем лева и 41ст./ лв. 

лихви за забавено плащане върху посочените фактури за доставена електрическа 

енергия. 

 Във връзка с изготвен 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 

ще бъде задължена да погаси остатък от главница в размер на приблизително 2 600 000 

лв. (словом: два милиона и шестстотин хиляди лева) след приспадане суми в общ 

размер на 75 000 лв. от страна длъжника „ВиК Меден кладенец“ ЕООД гр. Кубрат и 

принудително събраните суми от ЧСИ, съгласно споразумителния протокол. 

           

           Предвид гореизложеното и на основание на чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3, т.2, чл.4, чл.13, чл.17 и чл.19 от Закона за 

общинския дълг и чл.5, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

във връзка чл.5, ал.1, т.9 от правилника, Общински съвет – Кубрат 



 
 

Р Е Ш И: 

1. Възлага на Кмета на Община Кубрат да стартира процедура за поемане на 

нов общински дълг под формата на договор за общински заем съгласно 

чл.3, т.2 от Закона за общинския дълг при спазване на ограниченията по 

чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси с цел погасяване на 

задълженията на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД гр. Кубрат към „Енерго 

Про Продажби“ АД. 

2. Да внесе в Общински съвет-Кубрат предложение за решение за поемане на 

нов общински дълг под формата на договор за общински заем при спазване 

на разпоредбата на чл.17а от Закона за общинския дълг. 

 

          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. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

 


