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РЕШЕНИЕ № 123 

от 11.09.2020 г. 

 

Сключване на споразумение за изплащане на задължения на Община Девин 

към „Мега Транс Строй” ЕООД, гр. Девин с управител Съби Бошнаков по 

решение № 20291 от 10.08.2020 г. на Окръжен съд –Смолян в размер на 

34 200 лв., представляваща обезщетение за платена без основание наемна 

цена за поземлени имоти с идентификатори № 20465.505.2040 и № 

20465.505.1149 за времето от 15.10.2015 г. до 31.07.2016 г.,  

ведно със законните лихви върху сумата,  

считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 01.09.2016 г.  

до окончателното плащане и 7 960 лв. – съдебни разноски 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо от ЗМСМА, във връзка с 

избягване на значителния размер на бъдещи задължения, неустойките, законната 

лихва и съдебните разноски, при предявяване на съдебна претенция от страна на 

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ” ЕООД, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Възлага на кмета на община Девин да сключи Споразумение с „МЕГА ТРАНС 

СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 201366198, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. 

„Пирин” 33, представлявано от управителя си Съби Яворов Бошнаков, с което 

страните да се споразумеят и приемат за установено, че Община Девин дължи на 

„МЕГА ТРАНС СТРОЙ” ЕООД присъдените суми по невлязло в сила Решение № 

20291/10.08.2020 г. по т.д. № 51/2018 г., по описа на Окръжен съд – Смолян, да се 

договори срок и начин за заплащане на сумите, в замяна на това, след заплащане на 

присъдените суми, „МЕГА ТРАНС СТРОЙ” ЕООД да приеме и счита за изцяло уредени 

своите претенции за заплащане на обезщетение за платена без основание наемна 

цена за поземлените имоти, на които е бил депониран инертния материал, за целия 

период след 31.07.2016 г. „МЕГА ТРАНС СТРОЙ” ЕООД да се задължи да не претендира 

каквито и да е други обезщетения и неустойки, свързани със съхранение на инертния 

материал в имотите наети от него.  

2. Дължимите задължения да бъдат изплатени в срок до 1 година. 
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Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 11.09.2020 г., Протокол № 11, т. 1, ДЗО – 125/10.09.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 

 


