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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 №12/15.11.2017 ГОДИНА 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

 

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

вземане на решение за сключване на Споразумение за извънсъдебно уреждане 

претенциите на „Екип Белене” ДЗЗД с Община Белене по търговско дело № 225/2016 г. 

по описа на Окръжен съд - град Плевен. 

 

РЕШЕНИЕ № 76 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 365 от Закона за 

задълженията и договорите, предвид изложените фактически основания в писмо с Вх. 

№ 314/27.10.2017 г. на Общински съвет-Белене от „ЕКИП БЕЛЕНЕ” ДЗЗД Общински 

съвет-Белене реши: 

1. Дава съгласие да се сключи Споразумение за уреждане претенциите на 

„ЕКИП БЕЛЕНЕ” ДЗЗД с Община Белене по т.д. № 225/2016 г. по описа на Окръжен 

съд - гр. Плевен. 

2. Одобрява текста на проект на Съдебна спогодба, неразделна част от 

настоящото решение. 

 3. Възлага на кмета на община Белене да изпрати проекта на Съдебна спогодба 

на Ищеца. 

 4. Възлага на кмета на община Белене да подпише Споразумението по 

настоящото решение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 13 (Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова, Емил Михайлов, 

Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Ангелов, Петър Дулев, Румен 

Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 1 (Пламен Гендов); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

П Р О Е К Т   Н А   С Ъ Д Е Б Н А   С П О Г О Д Б А 

 

Днес ………….2017 година между: 

 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, БУЛСТАТ 00413579, със седалище и адрес на управление 

гр. Белене, ул. България № 35, телефони за контакт: 0658/31061, факс: 0658/31062, е-

mail: obshtinabl@abv.bg, представлявана от Милен Павлов Дулев - кмет, (наричан още 

„ОТВЕТНИК/А”), чрез процесуалния представител ……………………………………… 

съгласно пълномощно ………………………… от една страна 

 



2 

 

И 

 

„КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, ЕИК 131070485, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 22, сграда 

Крит, вх. В, ап. 1 В, представлявано от Красимир Димитров Караиванов,  

 

„ДЖИ ПИ ГРУП” АД, ЕИК 204257528, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1421, район Лозенец, бул. Черни връх № 59, представлявано от Стефан Филипов 

Тотев 

 

„САД Компани Женерал де Траво д’Идролик” [САД ГЕНЕРАЛНО 

ДРУЖЕСТВО ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ], дружество учредено и 

съществуващо според законите на Франция и регистрирано в Париж под номер RВS 

562 077 503, със седалище 23-25 улица Доктор Ланлонг с пощенски код CS 51450, 

75685 Париж, СЕДЕКС 14, Париж, Франция чрез „САД С.А. клон България”, 

регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200816055, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – район „Изгрев”, ул. 

„Св. Пимен Зографски” 16А, представлявано от управителя г-н Арно Селер, тел. за 

контакти 0893565377, 

 

И трите дружества, в качеството си на съдружници в гражданско дружество 

„ЕКИП БЕЛЕНЕ“ ДЗЗД, наричани за краткост още „ИЩЦИ/ТЕ”, представлявани от 

процесуалните представители адв. Пантелей Семерджиев и адв. Емил Каменов 

съгласно пълномощно ……………………………… 

 

Като взеха предвид, че: 

 

I. На 21.01.2014 г., в гр. Белене, обл. Плевен, след проведена процедура по Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), между Община Белене, от една страна, като 

Възложител и Ищците, обединени в „Екип Белене” ДЗЗД, като Изпълнител, е сключен 

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи 

по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на 

съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013г.” (ОПОС) № 2/21.01.2014 г., наричан по-нататък 

„Договора”; 

 

II. С оглед разпоредбите на Договора и предвидената в него схема за разплащане, 

съгласно която окончателното плащане се прави след издаване на Разрешение за 

ползване на всички обекти, подобекти и техническата инфраструктура на строежа, 

последното междинно плащане и окончателното плащане по договора, са изготвени и 

процедирани чрез писмо № 26-00-388 от 29.10.2015 г. и писмо изх. № 26-00-392 от 

30.10.2016 г. до Ответника. С тези писма на вниманието на Община Белене са били 

представени Количествено–стойностна сметка с наверижване на стойностите № 

05/29.10.2015 г. и фактура № 0000000006/29.10.2015 г., както и Количествено–

стойностна сметка с наверижване на стойностите № 06/30.10.2015 г., ведно със 

заменителна таблица и фактура № 0000000007/02.11.2015 г. Екземпляр от описаните 
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протоколи са върнати на Ищците, подписани от Община Белене със забележка, че от 

тях се приспадат суми за водопроводни части (вкл. и вече платени такива), съгласно 

писмо изх. № 08-00-3265/06.08.2015 г. на Управляващия орган (УО) на ОПОС; 

 

III. Предвид констатациите на УО на ОПОС, Община Белене е отказала да 

разплати дължими плащания към Ищците с писмо изх. № 25-00-265/30.12.2015 г. Касае 

се за сума в размер на 1 043 531,30 лева, дължима съгласно издадени от „Екип Белене” 

фактура № 00000000006/29.10.2015г. и фактура № 0000000007/02.11.2015 г., като 

основанието за отказа от разплащане е отказа на УО на ОПОС да възстанови 

стойността на вложените ВиК части. Общите приспаднати количества Строително-

монтажни работи (СМР) и материали са подробно описани в сметка – опис за СМР, 

извършени до 25.09.2015 г. 

 

В допълнение, с писмо изх. № 25-00-265/30.12.2015 г. на Община Белене към 

Ищците е отправено искане за издаване на кредитно известие на фактура № 

0000000006/29.10.2015 г. на стойност 456873,10 лв., както и на фактура № 

0000000007/02.11.2015 г. на стойност 586658,20 лв. 

 

IV. С писмо изх. № 029/27.01.2016 г. до Община Белене, получено от 

Възложителя на 28.01.2016 г., Ищците са отправили покана до Ответника за изплащане 

на дължимата сума. Въпреки това последният не се е отзовал, като към настоящия 

момент задълженията му възлизат на 1 043 531,30 лева главница, от които 456 873,10 

лв., съставляващи задължение по фактура № 06/29.10.2015г,. и 586 658,20 лв., 

съставляващи задължение по фактура № 07/02.11.2015г., и отделно мораторната лихва 

върху тази сума, считано от изтичането на дадения в поканата 14-дневен срок за 

плащане. 

 

V. На 16.12.2016 г. в деловодството на Окръжен съд - гр. Плевен под вх. № 

14131/16.12.2016 г. е депозирана искова молба срещу Община Белене по предявени 

обективно и субективно съединени искове за заплащане на следните суми: 

 

- Сума общо в размер на 1 043 531,30 (един милион четиридесет и три хиляди 

петстотин тридесет и един лева и 30 стотинки) лева, съставляваща сбор от следните 

суми, а именно: 456 873,10 (четиристотин петдесет и шест хиляди осемстотин 

седемдесет и три лева и 10 стотинки) лв. с ДДС, представляваща сумата на 

извършените работи по Договора, и 586 658, 20 (петстотин осемдесет и шест хиляди 

шестстотин петдесет и осем лева и 20 стотинки) лв. с ДДС, представляваща стойността 

на извършените работи, съставляваща част от окончателно плащане по Договора; 

 

- Обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, а именно 

89 569,77 лв. (осемдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 77 

стотинки) лв., считано от 12.02.2016 г., когато е изтекъл срокът, съгласно получената от 

Ответника покана за плащане до датата на предявяване на Исковата молба (16.12.2016 

г.), както и обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на 

предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на дължимата сума; 
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- всички направени в хода на производството по гражданското разходи за 

деловодни разноски, депозити за вещи лица, платени държавни такси и др., както и за 

възнаграждение за процесуално представителство и правна помощ съгласно приложен 

към исковата молба договор за правна помощ, защита и съдействие по търговско дело 

от 14.12.2016 г. и платежно нареждане за преведен адвокатски хонорар. 

 

По така подадената искова молба е образувано гр. дело № 225/2016 г. по описа на 

Окръжен съд – гр. Плевен (Делото). 

 

VI. Желанието на страните е за сключване на споразумение под формата на 

одобрена от съда съдебна спогодба, с което да уредят възникналите по повод 

сключения Договор за възлагане на обществена поръчка отношения и посоченото в 

точка V на преамбюла на настоящото споразумение съдебно производство чрез 

взаимни отстъпки, поради което 

 

се сключи настоящото Споразумение (представляващо проект на съдебна 

спогодба), с което Страните, се споразумяха за следното: 

 

1. Община Белене ще плати при условията и сроковете на т.4.1. на общо на 

Ищците Сума общо в размер на 939 178,17 (деветстотин тридесет и девет хиляди сто 

седемдесет и осем лева и 17 стотинки) лева, съставляваща общия сбор от следните 

суми, а именно: 456 873,10 (четиристотин петдесет и шест хиляди осемстотин 

седемдесет и три лева и 10 стотинки) лв. с ДДС, за която е издадена фактура № 

0000000006/29.10.2015 г., и представляваща сумата на извършените работи по Договора  

, и 586 658, 20 (петстотин осемдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем лева и 

20 стотинки) лв. с ДДС, за които е издадена фактура № 0000000007/02.11.2015 г., и 

представляваща стойността на извършените работи, съставляваща част от окончателно 

плащане по Договора, намален с 10% (десет процента) от този сбор. 

 

2. Ищците се отказват от претендиране на каквито и да е обезщетения за забава от 

Ответника, пряко или косвено свързани с Договора, включително, но не само: 

Обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, а именно 89 

569,77 лв. (осемдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 77 стотинки) 

лв., считано от считано от 12.02.2016 г., когато е изтекъл срокът, съгласно получената 

от Ответника покана за плащане до датата на предявяване на Исковата молба 

(16.12.2016 г.), и Обезщетение за забава в размер на цялата законна лихва върху 

главницата за периода от датата на предявяване на исковата молба (16.12.2016 г.) до 

17.10.2017 г., а именно 88 877,56 лв. (осемдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и 

седем лева и 56 стотинки).  

 

3. Всяка от страните поема за своя сметка направените по Делото от нея съдебно-

деловодни разноски и плащания на адвокатски възнаграждения, и никоя не дължи на 

другата каквито и да е плащания в тази връзка. 

 

4.1. Ответникът се задължава да заплати от уговорената по т. 1 сума по 

главницата, а именно 470 000,00 лева (четиристотин и седемдесет хиляди лева), най-
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късно до 22.12.2017 г., а останалата част от главницата по т.1, в размер на 469 178,17 

лева (Четиристотин шестдесет и девет Сто седемдесет и осем лева и 17 ст.) до 

31.03.2018 г., по банковата сметка на гражданско дружество „ЕКИП БЕЛЕНЕ” ДЗЗД 

IBAN: BG41SOMB91303336897201 при „Общинска банка“ АД. 

 

4.2. В срок до 22.12.2017 г. Ищецът ще заплати на Ответника по следната банкова 

сметка: Банка ДСК ЕАД, IBAN: BG70 STSA 9300 3159 454700, BIC: STSA BGSF, сума 

в размер на 8 000,00 лева (Осем хиляди лева), за отстраняване на аварии по обекта 

предмет на Договора в гаранционния срок, вместо Ищеца. 

 

5. В случай на пълно или частично неизпълнение на задължението по т. 4.1. и т. 

4.2, неизправната страна дължи на изправната страна, целия уговорен размер на 

дължимото плащане, ведно със законната лихва от датата на изпадане в забава (падежа 

на плащанията, посочен в т. 4.1. и т. 4.2.), като изправната страна може да се снабди с 

изпълнителен лист за принудително събиране на вземанията си. 

 

6. След окончателно изпълнение на съответните задължения по това 

Споразумение, Страните приемат, че са уредили окончателно и изцяло отношенията си 

във връзка с Договора както и по търговско дело № 225 по описа за 2016 година по 

описа на Окръжен съд – гр. Плевен и че претенциите им във връзка с Договора са 

изцяло удовлетворени, и никоя не дължи на другата страна каквото и да е освен 

уговореното в това Споразумение. 

 

7. За всички неуредени в настоящото Споразумение въпроси се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство. 

 

Настоящото Споразумение се изготви и подписа в 5 (пет) еднообразни 

екземпляра и ще се депозира за утвърждаване от съда по търговско дело № 225 по 

описа за 2016 година по описа на Окръжен съд – гр. Плевен. 

 

______________________________________ 

За ОБЩИНА БЕЛЕНЕ - ……………………………  

 

_____________________________________________________________________ 

За партньорите в Гражданско дружество „ЕКИП БЕЛЕНЕ” ДЗЗД – 

Адв. Каменов и адв. Семерджиев 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ И 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

(п) Емил Михайлов 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


