
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От  Ивайло Крачолов– Кмет на Община Чирпан 
 

 

Относно: Прекратяване на административно дело № 812/2019г. на АС – Стара Загора и 

гражданско дело № 21735/2019 г. на Софийски районен съд и сключване на тристранно 

споразумение за прилагане на разпоредбата на чл.80, ал.3 от Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2020 г. 

 

 

Г-н Председател  на  Общински  съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

 

Община Чирпан е бенефициент по проект с предмет „ Реконструкция / 

рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Гита, Свобода и Зетьово на територията 

на община Чирпан” съгласно сключени на 08.10.2010 г. договори № 24/321/00821, 

№24/321/00822, № 24/321/00823 и №24/321/00824, между Община Чирпан и ДФ 

„Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321”Основни 

услуги на за населението и икономиката в селските райони от ПРСР 2007-2013 г.”. Във 

връзка с изпълнението на тези договори община Чирпан е провела обществена поръчка с 

предмет: Изпълнение на СМР на обект: „ Реконструкция / рехабилитация на 

водопроводна мрежа в селата Гита, Свобода и Зетьово на територията на община 

Чирпан” по четири обособени позиции. По тази обществена поръчка ДФ„Земеделие” – 

Разплащателна агенция, съгласува частично проведената обществена поръчка за избор на 

изпълнител, като налага финансова корекция, представляваща 25% от стойността на 

договора за възлагане на обществена поръчка. В тази връзка община Чирпан е 

предприела действия по обжалване на тази финансова корекция, като е завела дело в 

Административен съд – Стара Загора. По делото е постановено решение № 73 от 

27.02.2020 г., в което съдът отхвърля искането на община Чирпан. Решението подлежи на 

обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. За община Чирпан този 

срок изтича на 18.03.2020г. 

В Софийски градски съд, Гражданско отделение, I-20-ти състав, гр.д. № 5790/2018 

г., въз основа на депозирана от община Чирпан искова молба, с която са предявени 

против ответника ДФ „Земеделие” обективно кумулативно съединени осъдителни искове, 

за заплащане на сумата от 4 677 306,61 лв. (четири милиона шестстотин седемдесет и 

седем хиляди триста и шест лева и 61 ст.) представляваща сбора от неизпълнена част от 

задължения за плащане по четирите договора по процедурата „ Реконструкция / 

рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Гита, Свобода и Зетьово на територията 



на община Чирпан”, както и сумата от 220 165,18 (двеста и двадесет хиляди сто шестдесет 

и пет лева и 18ст.) представляваща обезщетение за забава. 

С молба, депозирана пред Софийски градски съд от 15.11.2018 г., ищецът община 

Чирпан е заявил, че намалява размера на прадявените искови претенции до размера на 

1/10 от паричният еквивалент на всеки един от предявените искове, поради 

невъзможността да заплати в полза на СГС, дължимата държавна такса за разглеждането 

им по първоначално заявеният размер. Въз основа на тази молба и с влязло в сила 

Определение на Софийски градски съд от 27.11.2018 г., делото е изпратено за 

разглеждане от Софийски районен съд, съобразна правилата на местната подсъдност, 

установени в чл.104, т.4 от ГПК. Въз основа на горното, към настоящият момент 

гореописаното производство с предмет и страни, се разглежда от настоящият състав на 

Софийски районен съд – 66-ти, ГО, под № 21735/ 2019г. 

На 28.02.2020 г. община Чирпан е изпратила запитване до ДФ „Земеделие” и 

Министерство на земеделието и горите, относно задълженията на общината към ДФ 

„Земеделие” и за следващите стъпки, които трябва да се предприемат за подготовка на 

тристранно споразумение за намаляване на размера на задълженията на общини – 

бенефициенти по програми, съфинансирани от европейски фондове – чл. 80, ал. 3 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

На 06.03.2020 г. в община Чирпан е постъпило писмо с вх. № 92-00-43 от ДФ 

„Земеделие”, относно прилагане на разпоредбата на чл.80, ал. 3 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. относно намаляване на размера на 

задълженията на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от европейски 

фондове.  

 В отговора на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”  се посочва, че за 

прилагане на разпоредбата на чл.80, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020 година, е необходимо 

задълженията за наложени финансови корекции да не са оспорени по съдебен ред. 

Във връзка с гореизложеното , предлагам да бъде прието следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И  Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , Общински съвет – Чирпан реши: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да предприеме необходимите 

действия за прекратяване на административно дело № 812/2019г. на АС – Стара 

Загора и гражданско дело № 21735/2019 г. на Софийски районен съд. 

2. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да отправи искане за сключване на 

тристранно споразумение и да предприеме всички необходими действия във 

връзка с подписването му. 

 

 

Ивайло Крачолов……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:............................ 

Иванка Иванова – Гл. Юрисконсулт 
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