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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ — РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От Елисавета Досева — 
Общински съветник 

ОТНОСНО: Опрощаване на задължения на ПФК Дунав ЕАД към ОП „Спортни 

имоти" на обща стойност 38 250 лева с включен JIJ(С 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

В Общински съвет — Русе е посrьпила Молба вх. № 65/03.02.2022г. от ПФК 

Дунав ЕАД за опрощаване на наследено старо задължение, което клубът има към ОП 

„Спортни имоти". Задълженията, които футболният клуб е имал към общинското 

предприятие са били на обща стойност 38 250 лева с включен ДДС. Задълженията са 

натрупани в периода 15.07.2019 г. — 14.07.2020 г. и представляват дължими суми за 

ползване на Градския стадион при провеждане на срещите от „А" професионална 

футболна група. Цените са определени в чл. 59, ал. 1, т. 51.3.1 от Наредба № 16 за 

определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на 

територията на Община Русе. 

С Решение № 299, прието с Протокол № 13/22.10.2020 г. Общински съвет — Русе 

е дал съгласие кметът на Община Русе да издаде разрешение за разсрочване на 

задължението в общ размер от 38 250 лева с включен JiJjC, което ПФК Дунав ЕАД има 
към ОП „Спортни имоти" до 15.03.2027 година, с начална вноска 250 лева и месечни 

погасителни вноски от 500 лева, платими на всяко 15-то число на съответния месец. 

Според Решението в случай, на просрочие на коя и да е от погасителните вноски 
задължението става изцяло изискуемо и подлежи на плащане в пълен размер. В 

изпълнение на това решение задължението на клуба е разсрочено. Видно от молбата на 
клуба са разплатени общо 4 750 лева, като остаrькът е 33 500 лева. 

Към молбата са изложени подробни мотиви за исканото опрощаване. На първо 
място това е значителното повишаване на цените на енергоносителите. Това е 
завишило разходите на клуба, rьй като тренировките на детските формации се 
извършват основно вечер, поради заетостта на децата в училище и необкодимостта от 

синхронизиране на тренировъчния график спрямо текните учебни а.нгажименти. 

Тренировките се провеждат на електрическо осветление. На второ място от клуба 

изтъкват, че част от важните партньори, с които ПФК Дунав ЕАД е сключил договори, 

са изпаднали в забава, а друга част са били отсрочени или разсрочени. От клуба са 
предприети различни мерки, за да може есенния полусезон да бъде завършен нормално, 

в резултат на което всички формации са завършили първенствата без проблеми. 
От футболния клуб възнамеряват, в случай, че задължението бъде опростено, да 

инвестират спестената сума от дълга за годината /6 000 лева/ в погасяване на 
увеличените оперативни разходи в школата и клуба, както и в организа.цията на 

мащабен детско-юношески турнир, който да се проведе в гр. Русе на 6, 7 и 8-ми май по 
случай празника на града. 

Задължението не е за местна такса, а за цена на услуга. По тази причина 
вземането, което общината, чрез ОП „Спортни имоти" има спрsмо ПФК Дунав ЕАД по 
своя характер е частно, а не публично общинско вземане, rьй като не попада сред 
предвидените в чл. 162, ал. 2 на ДОПК публични взема.ния /държавни и общински/. 



Според чл. 108 от Закона за задълженията и договорите задължението се опрощава, ако 

кредиторът се откаже от вземането си чрез договор с длъжника. По своята същност 

опрощаването е разпореждане с имущество. Според чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 
общинският съвет взема решения за разпореждане с общинско имущество, която норма 

го прави компетентния орган, който да се произнесе по направеното от ПФК Дунав 

ЕА.Д искане. 

На следващо място следва да се отбележи, че на 16.02.2022 г. настоящото 

предложение беше разгледано на Постоянната комисия по младежта и спорта, като 

същото получи положително становище от нея. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал.2, т.3 от Правилника за 
организацията и дейносгга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, предлагам общинският съвет да 
вземе следното 

РЕШЕИИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 108 от ЗЗД, Общински съвет - Русе реши: 

1. Опрощава задължението в размер от 33 500 лева с включен ДДС и 

произтичащите от него лихви, което ПФК Дунав ЕАД има към ОП „Спортни 

имоти". 

2. Дава съгласие кмеrьт на Община Русе, на основание чл. 108 от ЗЗД да 
сключи договор за опрощаване на задължението по точка 1 от настоящото 

решение. 

Приложение: Копие от Молба от ПФК Дунав АД с вх. № 65/03.02.2022г, ведно с 

приложените към нея мотиви. 

ВНОСИТЕЛ:

/Елисавета Досева/ 
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До г-н Иво Пазарджиев, 

Председател на Общински съвет, Русе 

С КОПИЕ ДО: 

г-н Пенчо Милков, 

кмет на Община Русе 

г-жа Елисавета Досева, 

Председател на Общинска комисия по младежта и спорта 

г-н Борислав Рачев, 

директор ОП „Спортни имоти" 

Относно: Стари задължения за използване на Градския стадион в Русе 

М ОЛ бА 

Уважаеми г-н Пазарджиев, 

В последната година ФК Дунав премина успешно през изключително тежки изпитания, 

като до голяма степен това се случи и благодарение на подкрепата на Община Русе в 

морално, административно и финансово отношение. Както знаете, поехме клуба в 

много тежко положение, на прага на неговото изчезване. Година по-късно успяхме да 

увеличим спортните членове, трениращи в него с още близо 25%, като тяхната бройка 

вече е почти 400, да изградим представителен отбор почти изцяло от местни 

футболисти, който гледа уверено към завръщане в професионалния футбол. 

Сега се обръщаме се към Вас във връзка с наследен проблем, свързан с натрупани 

стари задължения от периода преди да поемем клуба чрез дружеството ПФК Дунав 

ЕАД, когато той се състезаваше в Първа лига. 3адълженията са натрупани съгласно 

тогавашната наредба номер 16 и са в общ размер на 38 250 лева. От тях съгласно 

решение за разсрочване на Общински съвет Русе бяха разплатени общо 4 750 лева, 

като остатъкът е 34 500 лв. Годишната дължима сума възлиза на б 000 лева. Въпреки 

това, че сме клуб ние наследихме и тези задължения, за да можем да осигурим 

спортното наследство на клуба и да предотвратим започване отначало, включително 

и за елитните ни юношески групи. 

На база на това предлагаме този дълг да бъде опростен. Прилагаме и подробни 

мотиви. 

важение, 

Мартин Цирков 

/изп. директор ПФК Дунав ЕАД/ 



Приложение 1: Мотиви относно направеното предложение 

1. ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА 

Дългът към Община Русе бе обслужван редовно съгласно установената 

погасителна схема до м. 08/21 включително, като до този момент клубът 

плащаше наваксващи вноски от 750 лева на месец, тьй като юридическите 

процедури по влизане в сила на разсрочването приключиха през м. 03/21. 
Считано от м. 09/21 месечната вноска бе 500 лева. 

Това за съжаление съвпадна с два негативни икономически процеса, които се 

случиха паралелно. На първо място, общата инфлация направи така, че се 

повишиха значително цените на енергоносителите, което е много чувствителна 

тема за клуба, гьй като многообразието от детски формации води след себе си 

значителни разходи по обезпечаване на техния транспорт, а в същото време 

тренировките в детската школа се провеждат основно вечер на електрическо 

осветление поради заетостта на децата в училище и необходимоспа на 

синхронизиране на тренировъчния график спрямо техните учебни 

а н га ж и м е нти. 

На второ място, за съжаление, част от важните партньори, с които сме сключили 

тьрговски договори, влязоха в забава на плащанията към клуба и това доведе 

до невъзможност този дълг да бъде погасяван редовно, а други бяха също 

разсрочени или допълнително отложени. 

Съвкупно тези две събития доведоха до необходимост от предприемане на 

различни кризисни мерки, за да може клубът да завърши нормално есенния 

полусезон, а именно: 

> Прехвърляне на средства от тьрговската дейност на клуба в ДЮШ с цел 

обезпечаване на непосредствени разходи - транспорт и съдийски такси. Това от 

своя страна пък доведе до проблеми с този източник на приходи поради 

невъзможност за адекватно реинвестиране. 

> Намаляване на всякакви странични и неотложни разходи и спиране на 

всякакви инвестиционни инициативи и намерения за развитие на търговски 

площи или развитие на маркетинговата политика на клуба. 

Предприетите мерки дадоха резултат и може да се каже, че тези фактори до 

голяма степен временно намериха своя противовес, за да може всички 

формации на клуба да завършат първенствата без проблеми. 
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2. ЦЕЛЕСЪОБРА3НОСТ 

Безапелационната лидерска позиция на Дунав в първенството сочи, че клубът 

трябва да се подготви за промоция в следващото ниво и това води след себе си 

както необходимост от привличане на още средства от различни източници, 

така и допълнително оптимизиране на финансите доколкото това е възможно. 

Ето защо възнамеряваме да инвестираме спестената годишна сума от дълга 

(6 000 лева) в погасяване на увеличените оперативни разходи в школата и клуба 

като цяло, както и в организацията на мащабен детско-юношески турнир, който 

да се проведе в Русе на 6,7,8 май по случай празника на Русе. 

Евентуално решение за опростяване на дълга ще предотврати и нежелани 

юридически действия и процедури от ОП „Спортни имоти", които иначе биха 

били неизбежни. 

Надяваме се така изложените мотиви да бъдат уважени. 

С уважение, 

Мартин Цирков 

/изп. директор ПсрК Дунав ЕАД/ 
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