
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 173 
 
 Взето с протокол № 10 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 27.05.2020 год. 
 
 

ОТНОСНО: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма 

„Компост - Септември” ЕООД и едноличен собственик на капитала – Община 

Септември 

 
        Общинският съвет, след като се запозна с направеното предложение от ВрИД Кмета 
на Община Септември във връзка с условията за изпълнение на проект 
„КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 
КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ И НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ: ПАЗАРДЖИК, БАТАК, 
БЕЛОВО, БРАЦИГОВО, ЛЕСИЧОВО, ПЕЩЕРА И СЕПТЕМВРИ”, Договор № 
BG16M1OP002-2.002-0004- С01 от 15.02.2018 г. по Процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 
за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и бъдещата експлоатация на 
изградената инфраструктура по проекта, както и че е необходимо към момента на 
въвеждане на обекта в експлоатация и преди края на физическото завършване на 
проектните дейности, да се определи оператор на компостиращата инсталация, а именно 
търговско дружество с едноличен собственик на капитала – община Септември и след 
станалите разисквания на основание чл. 3, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 
упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, във връзка с чл. 113 от ТЗ и чл. 51 и 51а от Закона за общинската 
собственост и на основание чл. 21, ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, 

 
Р Е Ш И: 

 
 1. Общински съвет Септември учредява еднолично дружество с ограничена 
отговорност с фирма „Компост - Септември” ЕООД, изписване на латиница „Compost - 
Septemvri“ Ltd, при следните условия: 
 
 1.1. Предмет на дейност: Дейности по третиране на отпадъци; дейности по 
събиране, транспортиране и третиране на отпадъци, дейности по приемане и 
оползотворяване на  отпадъци; дейност като оператор на компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци: събиране, транспортиране, 
приемане и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и производство и 
продажба на компост; извършване на всякакъв вид дейности по Закона за управление на 
отпадъците и всякакви други дейности незабранени от закона. 
 1.2. Седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 
37А; 

 1.3. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лв. /сто лева/ разпределен на 100 



/сто/ дяла по 1 лв. /един лев/; 
1.4. Едноличен собственик на капитала е Община Септември, чийто правомощия 
се осъществяват от Общински съвет Септември; 
1.5. Дружеството се учредява за неопределен срок. 
 
2. Общински съвет Септември избира за Временно изпълняващ длъжността 
управител лицето Валя Спасова Ал Самара до провеждане на конкурс по ред и 
условия на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община 
Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества; 
 
3. Приема Учредителен акт на дружеството. 
 
4. Упълномощава Кмета /ВрИД Кмета/ на Община Септември да сключи Договор 
за възлагане на управлението с определения управител до провеждане на конкурс. 
 
5. Възлага на управителя да предприеме необходимите правни и фактически 
действия по регистрацията на дружеството в търговския регистър. 

 
 
 

Общ брой на общинските съветници: 21   
Присъствали:  21        
Гласували: 21       
“ЗА” - 13       
“ПРОТИВ” - 2         
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6 
       
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 

 


