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ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - 

гр. Кубрат от „Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат за покриване на 

неотложни разходи за консумирана електрическа енергия към 

“ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД. 

             Докладва: Д-р И. Яхов–Председател на ОбС Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 366 

 

Постъпило е уведомление от управителя на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - 

гр.Кубрат с вх.№УД-01-11-93/11.06.2014г. относно задължения на дружеството към 

“ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД и други доставчици и кредитори. 

Задълженията  на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - гр.Кубрат към “ЕНЕРГО-

ПРО Продажби” АД, са в размер  на 421 701,09 /четиристотин двадесет и една хиляди 

седемстотин и един лева и девет стотинки/ лв. към 11.06.2014 г. 

Предложен е вариант за споразумение, в което сумата е разсрочена ежемесечно 

до окончателното й погасяване, но е непосилна за общинското предприятие. 

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

задължението, ще преминат към План за ограничаване на електрозахранването на 

обектите на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат. С Решение №350 по Протокол 

№ 31/07.05.2014г., Община Кубрат е предоставила 50 000/петдесет хиляди/лева 

безлихвен заем за първоначално погасяване на задължението на дружеството към 

“ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД. 

 Към 20.06.2014г. енергоразпределителното дружество претендира погасяване на  

140 000 /сто и четиридесет хиляди лева/лв.- две погасителни вноски към “ЕНЕРГО-

ПРО Продажби” АД за месеците Юни и Юли 2014г. Необходимите средства ще се 

предоставят от „Кубратска гора“ ЕООД като безлихвен заем със срок на погасяване  5 

/пет/ години.  

Следователно е необходимо, да се предприемат незабавни мерки за разрешаване 

на проблема. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.11, ал.1, т.15 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. „Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат да предостави на В и К “Меден кладенец“ 

ЕООД-гр. Кубрат, безлихвен заем в размер на 140 000 /сто и четиридесет хиляди 

лева/лв., като втора и трета вноска /за месеците Юни и Юли 2014г./ за покриване на 

част от консумирана електрическа енергия от дружеството към “ЕНЕРГО-ПРО 

Продажби ”АД.  

2. Срок на погасяване на безлихвения заем – до 31.12.2019 г. 

 

Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат, Областния 

управител на Област Разград и Управителя на “Кубратска гора“ЕООД в 7-дневен срок 

от приемането му. 

 

Резултати от поименно гласуване: „за” – 18 (осемнайсет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ 

             / д-р И. Яхов / 
 


