ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 434
взето с Протокол № 33 от извънредно заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 30.08.2018 година

По т. 1 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно
одобряване на споразумение”
предвид следните мотиви: С Решение № 405 от 03.07.2012г. на Окръжен съдПловдив, дружеството е осъдено да заплати на община Садово сумата на
1 044 999.60 лв., дадена му с оглед отпаднало основание – договор №
001/27.02.2009г., сключен между Общината и дружеството, ведно с обезщетение
за забавено плащане в размер на законната лихва, считано от 31.05.2011г. до
окончателното плащане на сумата, ведно с направеното по делото разноски в
размер на 64 799.84 лв. При предявяване на това вземане, германското дружество
изпада в производство на несъстоятелност, като тогава и до момента – не
притежава никакви активи, посредством които би могло да бъде удовлетворено
вземането на Общината. В съдебно производство пред съд по несъстоятелност –
Районен съд Хале се установява, че част от вземането на Общината може да се
удовлетвори чрез ползването на средства от застраховка „Живот” на управителите
– 200 000 евра, ведно с разноските, които Общината е направила по немското
съдебно производство – приблизително 20 000 евро. Направено е от Инженерно
бюро „Пройс и партнер” ГМБХ предложение за споразумение и при евентуалното
му подписване, съдебното производство ще бъде прекратено. Подписването на
едно такова споразумение е разумно, предвид това, че вероятността за поблагоприятен изход на делото е малка, както и предстоящо продължително
съдебно производство без оглед Общината в бъдеще да бъде удовлетворена на
100 % или дори в повече от 220 000 евро
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Садово дава своето съгласие за подписване на
споразумение, по силата на което в полза на масата на несъстоятелността да
постъпи сумата от 220 000 евро като допълнителни постъпления от делото за

отговорност на управителите на Инженерно бюро „Пройс и партнер” ГМБХ,
включително управителите да поемат разходите по правния спор, като
следствие на това споразумение съдебното дело с Инженерно бюро „Пройс и
партнер” ГМБХ ще се прекрати.
2. Общински съвет-Садово възлага на кмета на Общината да
предприеме необходимите действия в изпълнение на т. 1.
По т. 1 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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