Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№7
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
19.11.2019 г. с Протокол №2
ОТНОСНО: Запознаване на Общински съвет Николаево със
задължение на Община Николаево към ЧСИ Кръстьо Ангелов.
Мотиви:
Във връзка задължение на Община Николаево по проект 24/322/00537 –
„Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в община
Николаево“, по м. 322 на ПРСР. Има издадена фактура от изпълнителя на проекта“К 5
Строй“ ЕООД гр. София, която е на стойност 1 031 069,22 лева с. ДДС. През м.
декември 2015 година ДФЗ разплаща част от стойността по фактурата, а именно
848 855,38 лева с ДДС. Неразплатена от ДФЗ разлика е на стойност 212 213,84 лева,
която се явява просрочено задължение на Община Николаево към „К 5 Строй“ ЕООД
гр. София. Тази информация е подавана периодично с касов отчет и бюджет в
Министерство на финансите и на Общински съвет Николаево. Но на 21.01.2019 година
в счетоводството на общината е получена информация директно от УниКредит Булбанк
за наложен запор върху всички банкови сметки на Община Николаево от ЧСИ № 766 –
Кръстьо Ангелов. Общ размер на дълга, посочен в запорното съобщение: 432 931,70
лева. В последствие в продължение на седмица всяко плащане минаваше през банката,
като се представяха документи за източник на средствата. Съгласно чл. 508, ал. 3 от
ГПК банката може да извърши плащане с наличния авоар на общината и при недостиг
всички местни приходи да се задържат от банката и насочват към частния съдебен
изпълнител. В края на месец януари господин Косьо Косев подписа документ
/декларация или друг подобен документ/, че периодично ще извършва плащания към
ЧСИ Кръстьо Ангелов. След допълнителни уточнения с УниКредит Булбанк гр. София
запорът беше вдигнат. Плащанията към момента към частния съдебен изпълнител
възлизат на 103 885,37 лева. Необходимо е плащане през м. ноември и през м. декември
– по 10 000,00 лева на месец, тъй като при прекъсване на плащанията запорът ще бъде
наложен отново, като може да се удържат средства директно от приходната сметка на
Община Николаево.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и, във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие Кмета на Община Николаево да продължи
плащанията към ЧСИ Кръстьо Ангелов.
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2. Задължава кмета на Община Николаево да потърси съдебна
отговорност на виновните длъжностни лица за нанесени финансови щети
на Община Николаево в размер на 432 931,70 лв.

Име, презиме, фамилия
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Ахмед Смаилов Мерджанов
Асен Александров Асенов
Захари Колев Захариев
Иван Атанасов Иванов
Иван Минчев Кънев
Косьо Христов Косев
Кремена Петрова Костова
Мюмюн Мюмюн Джелил
Румяна Димитрова Чергеланова
Станчо Неделчев Кисьов
Стефан Светлев Атанасов
Юсеин Юсеинов Юсменов
Христо Нейков Христов

Гласувал
„за”
„против”
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Х
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„въздържал се”
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Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 12 „за“,
„против” - няма „въздържали се” - 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/ Юсеин Юсменов /
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