
ПРОЕКТ! 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА КУБРАТ 

 
   ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА РЕШЕНИЕ 

 
                  ОТ АЛКИН ОСМАН НЕБИ 

        КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ 

 

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел предотвратяване  

изпадането на Община Кубрат в неплатежоспособност в резултат на наложените 

запори върху всички банкови сметки на общината в „Инвестбанк” АД и 

„Уникредит Булбанк” АД, моторни превозни средства, дружествени дялове на 

Община Кубрат в „Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат, както и наложени 

възбрани върху недвижимо имущество на общината, дължащо се на 

Изпълнителни листи във връзка със съдебни решения по Ч.ТЪРГ.ДЕЛО 

№131/2017г. и №139/2017г. на Окръжен съд гр. Разград и решения по Арбитражно 

дело №264/2016г. и Арбитражно дело №1/2017г.   

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

            На 27.08.2015г. между Община Кубрат, ЕИК 000505846, със седалище и адрес на 

управление гр. Кубрат, 7300, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. „Княз Борис І” №1, и 

фирма „ЕКО 2015” ЕООД, ЕИК203644689, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, ул. „Преслав” №2, бе сключен Договор №150/27.08.2015г. с предмет 

„Сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на 

Община Кубрат до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Разград”. Договорът е 

подписан от действащия през месец Август 2015г. заместник-кмет в качеството му на 

В.И.Д. Кмет, съгласно Заповед №911 от 14.08.2015г. на кмета на общината, като 

същият е сключен в нарушение на Закона за обществените поръчки (отм.) – чрез 

процедура на договаряне без обявление.  

         Със съдебни решения по Ч.ТЪРГ.ДЕЛО №131/2017г. и №139/2017г. на Окръжен 

съд гр. Разград, с взискател  „ЕКО 2015” ЕООД, решения по Арбитражни дела 

№№264/2016г. и 1/2017г. Община Кубрат е осъдена да заплати парично задължение в 

размер на 80 166 лв., представляващо сбор от неизплатени възнаграждения по Договор 

№150 от 27.08.2015г. за периода м. Януари 2016 – м. Октомври 2016г., сумата от 

1742,64 лв., представляваща законна лихва за забава за периода 12.09.2016г.-
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05.12.2016г., сумата от 4 912,66 лв., представляваща неустойка по чл.7 от договора 

върху забавени плащания на дължимите по договора месечни възнаграждения, както и 

сумата от 8 091,36 лв., представляваща разноски по водене на арбитражно 

производство, както и сумата от 1 049 723,60 лв., представляваща общият размер на 

дължимите възнаграждения за извършената от ищеца и приета от ответника работа – 

сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 527 контейнера, 

намиращи се на територията на община Кубрат за периода от 01.09.2015г. до 

01.07.2016г. и сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 579 

контейнера за периода от 01.07.2016г. до 30.12.2016г., сумата от 37 398,13 лв., 

представляваща лихва за забава върху неизплатени възнаграждения, и сумата от 

35 692,31 лв., представляваща разноски по водене на арбитражното дело. 

           След неиздължаване на посочените суми бе наложен запор върху всички банкови 

сметки на Община Кубрат в „Инвестбанк” АД и „Уникредит Булбанк” АД, 

дружествените дялове на Община Кубрат в „Кубратска гора” ЕООД  гр. Кубрат, 

моторни превозни средства,, както и бе наложена възбрана върху недвижими имоти на 

общината. Община Кубрат има заведено в Окръжен съд гр. Варна Търговско дело 

№212/2018г. за прогласяване на Договор №150/27.08.2015г. за нищожен. Освен това 

чрез ЧСИ Деян Драганов, рег. №762, Район на действие ОС Разград, се пристъпи към 

принудително изпълнение върху сумите по сметките на общината, представляващи 

собствени приходи от местни данъци и такси, както и публична продажба на имоти, 

представляващи частна общинска собственост.  

           Към настоящия момент Община Кубрат има наложени запори, които 

възпрепятстват нормалното функциониране на общината и по-конкретно изпълнението 

на дейностите по чистота, озеленяване, благоустройство, предоставяне на социалната 

услуга „Домашен социален патронаж”, нормалното функциониране на детските 

градини и детската ясла на територията на общината, както и изплащане на 

възнагражденията на работниците и служителите, заети в местните дейности на 

общината. С оглед предотвратяване на по-големи негативни последици за Община 

Кубрат и предвид дългите срокове за водене на дела на три последователни инстанции 

за Община Кубрат по-разумно би било да има готовност за поемане на дългосрочен 

общински дълг. 

          За предотвратяване на евентуално негативни последици на Община Кубрат ще са 

й нужни средства в размер на 1 400 000,00 лв. (словом: един милион и четиристотин 

хиляди лв.).  
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           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 

предотвратяване изпадането на Община Кубрат в неплатежоспособност в 

резултат на наложените запори върху всички банкови сметки на общината 

в „Инвестбанк” АД и „Уникредит Булбанк” АД, моторни превозни 

средства, дружествени дялове на Община Кубрат в „Кубратска гора” ЕООД 

гр. Кубрат, както и наложени възбрани върху недвижимо имущество на 

общината, дължащо се на Изпълнителни листи във връзка със съдебни 

решения по Ч.ТЪРГ.ДЕЛО №131/2017г. и №139/2017г. на Окръжен съд гр. 

Разград и решения по Арбитражно дело №264/2016г. и Арбитражно дело 

№1/2017г. при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 1 400 000,00 лв. (словом: един милион и 

четиристотин 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 залог/договорна ипотека върху 

недвижимо имущество /гори и земи от общински горски фонд/ на 

Община Кубрат и/или учредяване на особен залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания от трети лица, представляващи настоящи и 

бъдещи приходи 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 4,00%; 
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- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

 Месечна такса за управление на кредита – до 200 /двеста/ 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 

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 / 

 

Изготвил, 

 

Главен експерт „БФТРЗФК” 

             /д-р Елис Зайкърова/ 


